
IDEAL AP35 H

pure air. pure life.

35

Termékleírás

Légtisztító & párásító (2 : 1)

HEPA finompor szűrő

Dezodoráló szűrő a szagok ellen

Hideg párologtatási rendszer

4-fokozatú automatikus üzemmód

Intelligens kijelzők

Egyszerű kezelés és tisztítás

Csekély áramfelhasználás

Halk működés

Éjszakai üzemmód

Különböző kényelmi módok

Allergiában szenvedőknek is ajánlott

Kombinált készülék, mely egész évben garantálja az egészséges beltéri klimat, és 
nemcsak a tiszta levegőt biztosítja a legkisebb részecskék kiszűrésével, hanem az 
optimális páratartalmat is (a higiénikus hideg párologtató rendszernek 
köszönhetően). A készülék egyesíti a levegő párásítását és a levegő tisztítását. 
Egy rendkívül hatékony, többlépcsős tisztítórendszer megbízhatóan kiszűri a 
szennyező anyagokat és a szennyeződéseket a levegőből: a port, a finom port 
(PM10, PM2.5 és annál kisebb részecskéket), a polleneket és más, levegőben 
lévő allergéneket, valamint patogéneket, például baktériumokat és penész 
spórákat, cigarettafüstöt, kipufogógázokat, vegyi gőzöket (formaldehid, toluol) , 
VOC, ...) és szagokat. Nagyon energiatakarékos és csendes működésű. A 
letisztult, többfunkciós kijelző számos automatikus és kézi működtetésű opcióval 
rendelkezik. Automatikus módban az AP 35 H érzékelőivel folyamatosan figyeli a 
páratartalmat és a levegő minőségét, és automatikusan beállítja a tisztítási és 
párásítási teljesítményt. Ez kézi működtetéssel is elérhető. A pillanatnyi 
levegőminőség folyamatosan elérhető, és a világító displayn megjeleníthető. 
Ugyanúgy a levegő tisztaságának és páratartalmának értékei is megjelennek a 
kijelzőn. Kényelmes vízellátás a kivehető 2,5 literes víztartálynak köszönhetően - a 
praktikus fogantyú könnyű feltöltést tesz lehetővé. Praktikus szűrőcsere-jelző. A 
szűrőt átlagosan 12 havonta kell cserélni. Ez a helyszíni levegőszennyezés 
mértékétől és a használat intenzitásától függ. Négy forgó görgő biztosítja a 
mobilitást és lehetővé teszi a rugalmas felhasználást.

2 az 1-ben: légtisztító és párásító kombináció a tiszta és 
az optimális párásításított levegőért - ideális 
heyiségméret 25-től 45 m²-ig*. HEPA- és szagszűrővel.

Technikai adatok

Hálózati csatlakozás 220-240 V,  50 Hz

Ventillátor fokozat 6
Teljesítmény (Watt) 4– 25

Zajszint (dB) 26 – 52

Tisztító teljesítmény 300 m³/óráig

Méretek (H x B x T) 548 x 430 x 275 mm 

Súly (kg) 9,5

* 2,5 m belmagassággal számolva

A technikai adatok hozzávetőlegesek.
A változtatások jogát fenntartjuk. 10/2019




