
IDEAL AP30 PRO

pure air. pure life.

30
Kompakt és hatékony légtisztító a tiszta beltéri 
levegő számára, 20 és 40 m² közötti helyiségméret 
esetén. Innovatív 360 °-os szűrőrendszer hosszú 
élettartamú HEPA szűrővel és rendkívül jó hatású 
aktív szén szűrővel.
360°-Filter (HEPA + Aktivszén)

Premium textilbevonat

Extra erőteljes turbó üzemmód

Alacsony energiafelhasználás

Csendes működés
Éjszakai üzemmód

WiFi-csatlakozás

Ingyenesen letölthető App áll rendelkezésre 

Premium érzékelők automata üzemmódban 

Allergiásoknak ajánlott

Vegyszerek és szagok ellen

Finom por ellen

Nitrogénoxid ellen (NO2)

* 2,5 m belmagassággal számolva

Technikai adatok

Hálózati csatlakozás 220-240V,  50/60 Hz

Ventillátor fokozat 5

Teljesítmény(Watt) 5 / 6 / 7 / 9 / 75

Zajszint (dB)          

50/60/75/125/300 Tisztító teljesítmény
(m3/h)

Méretek (H x B x T) 398 x 255 x 298 mm 

Súly (kg) 3,6

16,7/18,5 /23,6/33/54,2

Termékleírás

Az AP40 PRO kompakt légtisztító ötvözi a világos tervezést és a hatékony 
légtisztítást az alacsony zajkibocsátással és alacsony energiafelhasználással. 
Az innovatív 360°-os szűrő biztosítja a legmagasabb légáramlást és az optimális 
szűrést. A 360°-os többrétegű szűrő megbízhatóan szűri az olyan szennyező 
anyagokat, mint a 2,5 PM, vagy annál kisebb finompor, pollen és más, 
levegőben lebegő allergének, fertőző ágensek, mint a baktériumok és a 
gombaspórák (és csökkenti ezek szaporodását a szűrőben), cigarettafüst, 
kipufogógázok (beleértve NO2), kémiai gőzök (formaldehid, toluol, n-bután, 
VOC, ...) és szagokat a beltéri levegőből. Az EASY TOUCH kapcsolóval egy újjal 
választhat az üzemmódok között (automatikus, 1/2/3 fokozat, Turbo és éjszakai 
üzemmód). További funkciók, mint időmérő, szülői felügyelet, a szűrő 
állapotának lekérdezése, vagy a teljesítményszintek lekérdezése automatikus 
üzemmódban az IDEAL honlapjáról letölthető applikáció segítségével 
kényelmesen megoldható. A 360°-os szűrőt átlagosan 12 havonta  kell 
kicserélni. Ez a helyszíni légszennyezés mértékétől és a felhasználás 
intenzitásától is függ.
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A SZÍNKÓDOK MUTATJÁK A LEVEGŐ
MINŐSÉGÉT

Az aktuális levegőminőség háromszínű 
kóddal jelenik meg. 

OPCIONÁLIS: SZÍNES TEXTILBEVONAT
A színes, magas minőségű, mosható 
anyagból készült textilborítás - mint előszűrő 
funkcionál (7 színben is kapható). 
Opcionálisan tartozékként kapható.

PREMIUM MINŐSÉGŰ TEXTILBEVONAT
Alapkivitelben az IDEAL AP40 PRO modellen 
egy tépőzáras, kiváló minőségű, mosható 
anyagból készült textilburkolat van, mely mint 
előszűrő funkcionál.

360°-FILTER  
A nagy teljesítményű 360 fokos szűrő finom 
előszűrőből, HEPA szűrőből és rendkívül 
magas aktív széntartalmú szűrőből áll. A 
körkörös kivitel miatt optimálisan 
kihasználható a teljes szűrőfelületet. 
Beleértve a kiváló minőségű textilborítást.

MAGAS MINŐSÉGŰ KEZELŐ PANEL
Az EASY-Touch kezelőpanel használatával a 
funkciók be/ki, automatikus, 1/2/3, turbó és 
éjszakai üzemmódok kényelmesen és 
intuitíven működtethetők. 

APPLIKÁCIÓ „IDEAL AIR PRO“
A készülék kiterjesztett vezérlésére és 
lekérdezésére, a Google Play és az Apple 
App Store ingyenes alkalmazások 
segítségével




