
pure air. pure life.

IDEAL AP60 Pro

Termékinformációk

360°-os filter (HEPA + active szén)

Finom hálós előszűrő

Nagy teljesítményű turbó mód

Alacsony energiafogyasztás

Ultra csendes működés

Éjszakai üzemmód

Távirányító

Superior érzékelők automatikus üzemmódban

Kényelmes időzítő (start &  stop)

Ajánlott az allergiában szenvedőknek

Ajánlott vegyszerek és szagok ellen

Ajánlott PM2,5 részecskék alatt

Az AP60 Pro egy professzionális légtisztító, mely egy nagyteljesítményű 360°-os 
többrétegű szűrővel van ellátva. A szűrők megszűrik az olyan szennyező 
anyagokat, mint például a finom por (PM10, PM2,5, PM0.3, PM0.1), pollen és atka 
allergének, patogének, például baktériumok és gombaspórák, cigarettafüst, 
kipufogógáz, vegyi gőzök (formaldehid, toluol, n- bután, VOC, ...) és a beltéri 
levegőben lévő szagokat. Kiváló minőségű vezérlőpanel: auto / kézi / turbó 
üzemmódok. Auto üzemmódban az AP60 Pro intelligens érzékelő technológiája 
folyamatosan figyeli a levegő minőségét (szenzorok finom porhoz, gázhoz és 
szagokhoz) és automatikusan szabályozza az energiaszintet. Turbó üzemmódban 
az AP60 rövid ideig tisztítja a beltéri levegőt. Az automatikus és a turbó beállítás 
mellett a ventilátor sebessége kézzel is állítható 3 szinten, továbbá külön éjszakai 
üzemmód kapcsolható be. Időzítővel is be lehet állítani a működést "start timer" 
üzemmódban, vagy "stop időzítő" üzemmódban (1, 2, 4, 8 óra választható). 
Gyerekzár funkció. Az aktuális állapot bármikor megjeleníthető. Az AP60 Pro 
automatikus értesítést küld, ha cserélni kell a 360°-os szűrőt, melyet a vörös "F" 
jelez a készülék tetején. Átlagosan a 360°-os szűrőt 12 hónap után kell cserélni, 
de ez a használat intenzitásától is függ.

Professzionális beltéri légtisztító - legfeljebb 60 m² *-es 
helységhez. Új, 360°-os, többrétegű szűrő rendszer, 
hosszú élettartamú HEPA szűrő technológia és a 
legkiválóbb minőségű aktív szénszűrő.

60

* 2,5 m-es belmagassággal számolva.

Technikai adatok

Áram 220-240V,  50/60 Hz

Stand By (Watts) 1.2

Sebesség fokozatok 5 fokozat

Energiafelhasználá
s (Watts) 5 / 7 / 10 / 19 / 85 

Hang fokozatok (dB) 19 / 27 / 33 / 42 / 55

Levegő forgalom (m3/h) 90/160/220/330/660

Méretek (H x W x D)      668 x 468 x 275 mm 

Súly (kg) 15 



A technikai adatok hozzávetőlegesek. A gyártó a változtatás jogát fenntartja. 09/2016

Magas minőségű vezérlő panel
Kontroll önálló felismerés alapján, 
kényelmesen. Funkciók: be / ki / 
automatikus / kézi / turbo, időzítő, éjszakai 
mód

360° -os multifilter
A nagy teljesítményű, 360°-os szűrő egy 
finom hálós előszűrőből, egy valódi HEPA 
szűrőből és egy aktív szén szűrőből áll. 
Kényelmes filtercsere.

Érzékelő rendszer
Automatikus üzemmódban gáz- és szag 
érzékelőjével figyeli a levegő minőségét, 
annak finom por tartalmát, - a tökéletes beltéri 
levegő érdekében. Auto üzemmódban az 
AP60 Pro gondoskodik a tökéletes minőségű 
beltéri levegőről.

A levegő minőségét színkódok jelölik
A jelenlegi beltéri levegő minőségét 3 szintű 
RGB LED színkód jelzi. Alkalmas halvány 
környezeti, vagy éjszakai fénynek.

Távirányító
A távirányitó segítségével olyan kényelmi 
funkciók is rendelkezésre állnak, mint pl. 
stop időzítő, gyerekzár, éjszakai mód. 

MADE IN GERMANY

Csendes teljesítmény
A nagy teljesítményű "Made in Germany" motor  
& ventillátor kombinációt folyamatos működésre 
tervezték. A legcsendesebb légtisztító a piacon. 
Érezze erejét turbó üzemmódban is.




