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TYTUŁ: Oczyszczacz powietrza WINIX 2020EU 77m2 Filtr HEPA

CENA: 1339,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:  Nowy , Gwarancja

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Klimazona (.: klimazona :.)
  Adres:
  Miasto: Brwinów
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 696 909 696
                

OPIS:

Oczyszczacz powietrza WINIX 2020EU

Firma WINIX jest wiodącym koreańskim producentem
oczyszczaczy powietrza. Zastosowana w produktach WINIX unikatowa technologia Plasma Waveâ˘ pozwala ze skutecznością 99, 97%
oczyścić powietrze z większości zagrażających zdrowiu zanieczyszczeń.

Konieczność oczyszczania powietrza w pomieszczeniach, w których mieszkamy czy pracujemy, w realiach zanieczyszczeń
przekraczających normy nawet kilkaset procent nabiera całkowicie nowego wymiaru. Problem oddychania wolnym od zanieczyszczeń
powietrzem przestał dotyczyć wyłącznie osób cierpiących z powodu alergii, astmy czy też palaczy - dziś dotyczy on KAŻDEGO Z NAS.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WINIX 2020EU:

Model: 2020EU
Ilość etapów filtracji: 4
Filtr wstępny: Fine Mesh Pre-filter
Filtr węglowy: AOCâ˘ Carbon Filter
Filtr HEPA: True HEPA Filter
Inne: WINIX Plasma Waveâ˘
Ilość prędkości pracy: 5
Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz
Zużycie energii (max.): 70 W
Zdolność do oczyszczania powietrza (CADR) - dym/kurz/pyłki: 394/412/418 m3/h
Przepływ oczyszczonego powietrza: 96/138/198/258/462 m3/h
Obsługiwana powierzchnia max. (dane producenta): 77 m2
Obsługiwana powierzchnia max. zgodnie z ANSI/AHAM AC-1: 33 m2
Wymiary (szer./wys./głęb.): 380/600/208 mm
Waga netto: 8, 5 kg
Poziom głośności (min./max.): 27, 8/31/36/47, 5/60 dBA
Kolor: biały
Filtry wymienne ( zestaw ): 2020EU FILTER
EAN - Europejski Kod Towarowy: 8809154399181
Gwarancja: 24 m-c

Oczyszczacz powietrza WINIX 2020EU to nowoczesne urządzenie przeznaczone do pomieszczeń o powierzchni nieprzekraczającej 77 m2
(33 m2 wg ANSI/AHAM AC-1 ). Zastosowany w nim filtr True HEPA oraz technologia Plasma Waveâ˘ pozwalają ze skutecznością
sięgającą 99, 97% oczyścić otoczenie z niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń takich jak: kurz, sierść zwierząt, włosy, pyłki
roślinne, zarodniki pleśni, dym tytoniowy, zapachy domowe, odczynniki chemiczne.

A. Technologia PLASMAWAVE
B. Filtr True HEPA
C. Antyzapachowy filtr węglowy AOC
D. Siatkowy filtr wstępny
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Proces filtracji:

Fine Mesh Pre-filter - siatkowy filtr wstępny który zatrzymuje także większe cząstki kurzu czy sierść zwierząt wydłużając tym samym
żywotność filtra HEPA
Filtr True HEPA - wysokosprawny filtr powietrza zatrzymujący 99, 97 % cząstek większych niż 0, 3 Âľm, eliminuje z otoczenia sierść i
naskórek zwierząt domowych, pyłki, grzyby, zarodniki pleśni, cząsteczki kurzu, roztocza, a także inne obecne w nim alergeny
Advanced Odor Control (AOC) Carbon Filter - antyzapachowy, zmywalny filtr węglowy usuwający z powietrza nieprzyjemne zapachy,
dym tytoniowy oraz lotne związki organiczne
WINIX Plasma Waveâ˘ - eliminacja zanieczyszczeń na poziomie molekularnym - urządzenie generuje jony dodatnie i ujemne, które
rozkładają znajdujące się w powietrzu cząsteczki pary wodnej tworząc niestabilne rodniki hydroksylowe OH, które natychmiast wchodzą
w reakcję z atomami wodoru cząsteczek (zanieczyszczeń) znajdujących się w powietrzu, przekształcając je w cząsteczki wody, dwutlenku
węgla i innych niegroźnych dla zdrowia związków

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą umieszczonego w szczytowej części dotykowego panelu kontrolnego.

Funkcje i wskaźniki panelu kontrolnego WINIX 2020EU:

1. włącznik On/Off

2. przycisk Mode - umożliwia wybór trybu pracy:

Auto - automatyczny tryb pracy urządzenia w oparciu o wskazania czujnika jakości powietrza Smart Sensor
Sleep - nocny tryb pracy, prędkość wentylatora zredukowana jest do minimum a światło LED wskaźnika jakości powietrza jest wyłączone

3. przycisk Plasma Waveâ˘ - włącza/wyłącza funkcję

4. przycisk Fan Speed - wybór prędkości pracy wentylatora Niska/Średnia/Wysoka/Turbo

5. przycisk Timer - pozwala na zaprogramowanie czasu pracy urządzenia na 1/4/8 godzin.

6. wskaźnik wymiany filtra Check Filter - urządzenie sygnalizuje konieczność wymiany filtra na nowy

7. przycisk Reset - reset wskaźnika wymiany filtra

8. czujnik światła Light Sensor

9. czujnik Smart Sensor - inteligentny czujnik VOC (lotne związki organiczne), który pozwala na bieżąco monitorować jakość powietrza w
pomieszczeniu

10. wskaźnik Air Quality Indicator - informujący za pomocą kolorów o jakości powietrza: niebieski - dobra; pomarańczowy - średnia;
czerwony - zła

Oczyszczacz powietrza WINIX 2020EU został w 2016 r. uhonorowany prestiżową nagrodą reddot award dla wyróżniających się
projektów użytkowych.

Produkt dostarczany jest wraz z instrukcją obsługi w języku polskim oraz kartą gwarancyjną.

Zgodny z normami: Energy Star, CE, dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Certyfikaty międzynarodowych organizacji:

AHAM - Association of Home Appliance Manufacturers (Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego) - atest AHAM
gwarantuje, że produkt został przetestowany pod kątem współczynnika CADR (Clean Air Delivery Rate) zgodnie z procedurą ANSI/AHAM
AC-1 i posiada numer certyfikatu CADR
ECARF - European Centre for Allergy Research Foundation (Fundacja Europejskiego Centrum Badania Alergii) - znak jakości ECARF
oznacza, jest to produkt on przyjazny dla alergików i dla osób z różnego rodzaju nietolerancjami
Allergy UK - British Allergy Foundation (Brytyjska Fundacja Alergii)

Wysyłka:

Przesyłka kurierska - 0 zł
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Przesyłka kurierska pobraniowa - 0 zł

Odbiór osobisty - 0 zł

Odbiór osobisty możliwy po ustaleniu terminu.

Kontakt:

+48 696 909 696

pon.- pt. 8:00 - 17:00

Nasze produkty znajdą Państwo na Allegro - działamy pod nazwą użytkownika: Klimazona


