
OCZYSZCZACZ I NAWILŻACZ POWIETRZA 

IDEAL ACC 55

OPIS PRODUKTU

IDEAL ACC 55 to oczyszczacz oraz nawilżacz powietrza w jednym kompaktowym urządzeniu. System Ionic 
Silver Stick®, zapewnia kontrolę nad jakością wody dzięki wykorzystaniu antybakteryjnych właściwości jonów 
srebra. Filtr wodny skuteczne usuwa z powietrza takie zanieczyszczenia jak kurz, sierść, pyłki czy 
nieprzyjemne zapachy. Posiada dodatkowy pojemnik na olejki eteryczne dzięki czemu wzbogaca powietrze o 
przyjemne zapachy. Urządzenie pracuje w trzech trybach: niski, średni i wysoki. ACC 55 to IDEALne 
rozwiązanie dla Twojego biura, pokoju lub gabinetu lekarskiego – gdziekolwiek chcesz idealnego powietrza w 
pomieszczeniach.

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 ACC 55
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SPECYFIKACJA PRODUKTU

Sugerowana wielkość pomieszczenia: do 55 m²
Moc** [W]: 22 / 25 / 34
poziom hałasu** [dB]: < 31 dB (A)
Pojemność pojemnika na wodę: 8,4 litra
wydajność oczyszczacza**: od 140 / 190 do 270 g/h
wydajność nawilżacza**: od 140 / 190 do 250 g/h
filtry: True HEPA, z węglem aktywnym, wodny
System PlasmaWave™: Nie
System przeciwbakteryjny Cleancel™: Nie
System Ionic Silver Stick®: Tak
Jonizacja powietrza: Nie
tryb automatyczny: Nie
wskaźnik jakości powietrza: Nie
sygnalizacja wymiany filtra: Nie
kolor: biały
Zasilanie: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

WAGA
• waga netto: 9,3 kg
• waga brutto: 10,3 kg

WYMIARY
• wysokość: 600 mm
• szerokość: 550 mm
• głębokość: 330 mm
objaśnienie: **wartości dotyczą odpowiednio trybów: niski (nocny), średni i wysoki.

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