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* Do pomieszczeń o wysokości do 2,5 m

Filtr cząstek stałych 360°

Filtr wstępny z drobnymi oczkami

Tryb turbo o wysokiej wydajności

Niskie zużycie energii

Tryb nocny

Pilot

Udoskonalone czujniki trybu automatycznego

Wygodny timer (start i stop)

Polecany dla alergików

Skuteczny wobec cząstek PM10 / PM2,5 i drobnych cząstek

Opis produktu

AP140 PRO to profesjonalny oczyszczacz powietrza z wysokowydajnym 
wielowarstwowym filtrem 360°. Filtruje zanieczyszczenia, takie jak kurz, cząstki 
stałe (PM10, PM2,5 i drobne cząstki), alergeny i roztocza, patogeny, takie jak 
bakterie i zarodniki pleśni, a także dym papierosowy z powietrza w po-
mieszczeniach. Oprócz dołączonego filtra cząstek 360°, opcjonalnie dostępna jest 
wysokiej jakości wkładka z węgla aktywnego, która skutecznie usuwa opary 
i toksyny chemiczne oraz zapachy. Można go łatwo zintegrować z filtrem cząstek 
360° AP140 PRO. Wysokiej jakości panel sterowania umożliwia wybór trybu pracy 
pomiędzy auto/ręczny/turbo. W trybie automatycznym AP140 PRO stale monitoruje 
jakość powietrza za pomocą inteligentnej technologii zastosowanej w czujnikach i 
automatycznie kontroluje moc. W trybie turbo AP140 PRO oczyszcza powietrze 
w pomieszczeniu w krótkim czasie. Oprócz regulacji automatycznej i trybu 
turbo, prędkość wentylatora można regulować ręcznie w 3 poziomach, lub można 
wybrać cichy tryb nocny. Funkcję timera można ustawić tak, aby działała w trybie 
„start timera” lub w trybie „stop timer”. Dalsze funkcje, takie jak funkcja blokady, 
stan filtra lub możliwość dostosowania trybu automatycznego, można obsługiwać za 
pomocą dedykowanej aplikacji „IDEAL AIR PRO”. AP140 PRO automatycznie 
poinformuje Cię, kiedy należy wymienić filtr 360°. Filtr 360° należy wymieniać 
średnio po 12 miesiącach, w zależności od intensywności użytkowania. Urządzenie 
jest na kółkach, dlatego jest w pełni mobilne. 

IDEAL AP140 PRO
Profesjonalny oczyszczacz powietrza zapewniający   
czyste powietrze w pomieszczeniach od 120 do 170 m²*. 
Nowatorski filtr wielowarstwowy 360° z wysoce skutecznym 
filtrem cząstek stałych HEPA.

Dane techniczne:

Zasilanie

Poziomy prędkości wentylatora

Moc (W)

Poziom hałasu [dB]

Przepływ powietrza (m3/h)

Wymiary (W x S x G)

Waga netto (kg)

220-240V,  50/60 Hz

5

7 - 180

25,2 - 60,3

do 550

725 x 562 x 633 mm

51



WYSOKIEJ JAKOŚCI PANEL STEROWANIA
Umożliwia sterowanie w intuicyjny i wygodny 
sposób. Funkcje: włącz/wyłącz, tryb automa-
tyczny/ręczny/turbo, timer, tryb nocny.

JAKOŚĆ POWIETRZA OKREŚLONA  
ZA POMOCĄ KOLORÓW
Aktualna jakość powietrza jest wskazywana za 
pomocą trójkolorowej diody LED. W zależności 
od jakości powietrza, w trybie automatycznym, 
inteligentny procesor kontroluje wydajność 
oczyszczania i kontroluje filtry. 

APLIKACJA „IDEAL AIR PRO”
Umożliwia zdalną kontrolę urządzenia. 
Aplikacja dostępna w Google Play i Apple 
App Store. 

FILTR WIELOWARSTWOWY 360°
Filtr 360° o wysokiej wydajności składa się  
z filtra wstępnego o drobnych oczkach i bardzo 
efektywnego filtra cząstek stałych HEPA.     
Ze względu na okrągły kształt konstrukcji, 
cała powierzchnia filtra jest optymalnie 
wykorzystana. Oprócz dołączonego filtra 360° 
można opcjonalnie zainstalować wysokiej 
jakości filtr z węglem aktywnym. 

PILOT
AP140 PRO można również łatwo kontrolować 
za pomocą pilota. Jest magnetyczny – dla prak-
tycznego przechowywania. 

KOMPAKTOWY PAKIET ZASILANIA
Zintegrowany silnik GreenTech EC zapewnia 
do 50% niższe zużycie energii w porównaniu  
z rozwiązaniami opartymi o prąd zmienny.   
To sprawia, że AP140 PRO jest jednym    
z najmocniejszych oczyszczaczy powietrza   
na rynku – wyprodukowany w Niemczech. 

Dane techniczne przybliżone. Mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 29/06/2022

Urządzenie uzyskało atest higieniczny PZH. Spełnia wszystkie wymagania instytutu 
i jest polecane do użycia w pomieszczeniach, w których bezpieczeństwo i jakość 
powietrza mają największe znaczenie, w tym w pomieszczeniach medycznych, 
szkołach, przedszkolach, żłobkach itd.




