
OCZYSZCZACZ POWIETRZA IDEAL AP 100 

MED EDITION

OPIS PRODUKTU

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o 
wielkości aż do 100 m2. Wyposażony jest w wysokowydajny system filtracyjny, ekran dotykowy LCD, 
połączenie WLAN + aplikacja do zdalnej kontroli urządzenia.

przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA
antyzapachowy filtr węglowy
filtr mikrobiologiczny PM 2,5
kaseta filtracyjna pokryta powłoką antybakteryjną
ochrona antybakteryjna dzięki technologii CleanCel®
funkcja PlasmaWave®
wysokiej jakości panel dotykowy
niskie zużycie energii
cicha praca
tryb nocny
tryb automatyczny



wygodny czasomierz
polecany dla alergików
certyfikat ECARF

Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie 
wymienić/przefiltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość 
pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki 
wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na 
pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając użytkownikowi zdrowe powietrze. 
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 
do 5 razy na godzinę). 
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję! 
Tabela AP 100
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SPECYFIKACJA PRODUKTU

Sugerowana wielkość pomieszczenia: do 100 m²
Moc** [W]: 10 / 21 / 41 / 82 / 200
poziom hałasu** [dB]: 29 / 34 / 41 / 48 / 56
prędkość wentylatora: 5 poziomów (nocny, niski, średni, wysoki oraz turbo)
wydajność oczyszczacza**: od 0 do 750 m³/h
filtry: wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym
System PlasmaWave™: Tak
System przeciwbakteryjny Cleancel™: Tak
System Ionic Silver Stick®: Nie
Jonizacja powietrza: Tak
tryb automatyczny: Tak
wskaźnik jakości powietrza: Tak
sygnalizacja wymiany filtra: Tak
czujniki: gazu, pyłu, zapachu
kolor: biały
Zasilanie: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

WAGA
• waga netto: 26 kg
• waga brutto: 28 kg

WYMIARY
• wysokość: 1010 mm
• szerokość: 430 mm
• głębokość: 430 mm
objaśnienie: **wartości dotyczą odpowiednio trybów: nocny, niski, średni, wysoki oraz turbo.

GWARANCJA
• gwarancja na urządzenie: 2 lata
• serwis 72h:
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