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Product Description

Air purifier with highly effective AEON Blue® cleaning system – cleans indoor air
more effectively than almost any other air purifier. The IDEAL AP15 combines HEPA,
activated carbon and plasma air cleaning in one compact unit. Very effectively filters
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idealnego powietrza w pomieszczeniu.
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220-240 V, 50/60 Hz

Power consumption (watts) 4 / 6 / 10 / 40

** 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,
zabezpieczając użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania do
powierzchni pomieszczenia (ok. 3—5 x/h).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz
spełnia swoją funkcję.

* Wartość CADR (współczynnik dostarczania oczyszczonego powietrza):
Im wyższa wartość, tym szybciej powietrze jest oczyszczone z dymu, kurzu
i pyłków. Przetestowane i certyfikowane przez AHAM.

Urządzenie uzyskało atest higieniczny PZH. Spełnia wszystkie wymagania instytutu i jest polecane do użycia w pomieszczeniach w których bezpieczeństwo
i jakość powietrza ma największe znaczenie w tym pomieszczeniach medyczne, szkołach, przedszkolach, żłobkach itd.
Technical details approximate. Subject to change without prior notice. 10/2015
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IDEAL AP 15
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UCHWYT DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

Zamykana podstawa do zawieszenia oczyszczacza
O.SECURE BASE AP 15.
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OPTIFLOW

Przechwytuje cząstki kurzu i dymu nawet
z odległych miejsc i dystrybuuje świeże
powietrze optymalnie w pomieszczeniu.

SIMPLE FILTER CHANGE
A filter change display guarantees constant
air quality. The practical filter cassette can be
changed simply and quickly.
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in the
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ŁATWA WYMIANA FILTRA

Wskaźnik wymiany filtra gwarantuje stałą jakość
powietrza. Praktyczna kaseta filtracyjna może
być wymieniona w sposób szybki i prosty.

HANDY REMOTE CONTROL
Makes simple operation even more convenient.
For distances of up to 6 metres.

(in automatic mode).

PORĘCZNY PILOT

Sprawia, że obsługa jest jeszcze bardziej wygodna. Działa do odległości 6 metrów.

Dane techniczne przybliżone. Mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 28/06/2022

