PURIFICADORES

AirPure19
•
•
•
•

Purificador com filtro HEPA e Carvão Ativado
Ionizador
Elimina contaminantes e alérgenos
Alcance até 80m²

Purificadores

AirPure19
O purificador de ar AIRPURE19 foi projetado
com quatro tecnologias de filtração, ele remove
poluentes moleculares do ar e alérgenos,
tornando-o um salva-vidas para quem sofre de
asma.
Contém um timer programável para 2-4-6-8-1012 horas, uma faixa sonora quase única na sua
categoria, com apenas 23dB e um modo noturno
inteligente que se ativa assim que percebe a falta
de luz no meio ambiente, tornando seu consumo
e som inestimáveis.

Esses filtros possuem a agressiva tecnologia de
purificação ioncluster; um sistema de purificação
de ar que emite ativamente íons positivos e
negativos que se espalham pela sala e que irão
suprimir os efeitos dos vírus transportados pelo ar
e efetivamente decompor e remover o mofo em
suspensão.
Graças ao seu sensor de medição da pureza
do ar, o P80 irá mantê-lo informado sobre a
qualidade atual e real do ar na sala, simplesmente
observando a cor exibida na frente: azul, rosa
claro, rosa escuro e vermelho.
Potência
Concentração de ionização
Valor CDR
Para compartimentos até (m²)
Aplicações
Cor
Gerador de ionização
Taxa de eliminação de bactérias (mais de)
Taxa de eliminação de mofo (mais de)
Taxa de eliminação de virus (mais de)

53W
3 x 106/cm³
315 m³
80
Casas,
apartamentos,
escritórios,
pequenos lojas
Blanco
IONCLUSTER
99,90%
99,90%
99,90%

Taxa de eliminação de poeiras, em
partículas pequenas de 0.3 microns (até)
Taxa de eliminação de odor (até)
Nível sonoro
Velocidades do ventilador
Modo inteligente nocturno
Nível sonoro en modo nocturno
Temporizador programável (horas)
Tamanho da unidade (cm) L x A x P
Peso da unidade (kg)
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99,97%
99%
16-45 dB
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basado en sensor
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23 dB
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20 x 55 x 35
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O pré‑filtro do purificador de ar P80 remove
partículas grandes e pelos de animais domésticos.
O filtro desodorizante profissional de carvão
ativado absorverá produtos químicos prejudiciais
como TVOC e formaldeído, tornando o ar ao seu
redor mais seguro para respirar. O filtro HEPA
incluído removerá partículas menores do que
0,3 mícrons do fluxo de ar com uma eficiência
de 99,97%.

