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Opis urządzenia

Wyjątkowo wydajne urządzenie, w pełni zasługujące na swoją nazwę. Zastosowany innowacyjny system dystrybucji powietrza umożliwia efektywne dostosowanie mocy i sposobu
oczyszczania do konkretnego pomieszczenia i jego charakteru. Zarówno najbliższe otoczenie
jak i duże obszary wokół są w pełni chronione.
System szczególnie pomocny w okresach gwałtownego wzrostu zanieczyszczenia spowodowanego SMOGIEM, kurzem, alerganami lub podczas sprzątania domu.
Ze względu na wyjątkowo skuteczny system filtracji, urządzenie rekomendowane dla alergików.
Inteligentny oczyszczacz dostosowuje parametry pracy do otoczenia. Prędkość wentylatora
automatycznie dopasowuje się do jakości powietrza w pomieszczeniu i warunków oświetleniowych maksymalnie oszczędzając energię.
W urządzeniu zamontowany jest najwyższej jakości silnik i wentylator koreańskiej firmy SPG.
To gwarancja cichej i wydajnej pracy przez lata.

STORM

dane techniczne
wydajność [m3/h]

wskaźnik jakości powietrza

492

poziom hałasu [dB]

21,6 - 44,3

klasa filtra HEPA

H12

waga węgla aktywnego w filtrze [g]

260

pobór mocy [W]

5 - 65

sugerowana powierzchnia [m ]
2

wymiary (W x S x G) [mm]

70
765 x 410 x 240

dobra

umiarkowana

niezdrowa

bardzo niezdrowa

panel sterowania

1

Obieg standardowy
Usuwanie drobnego,
niewidocznego pyłu
w całym domu

Przycisk
zasilania

2

Obieg intensywnej
cyrkulacji w dużych
pomieszczeniach
Wydajne, skoncentrowane i szybkie
oczyszczanie w dużych
pomieszczeniach

3

Obieg bardzo mocny
Szybkie oczyszczanie powietrza zarówno
w pobliżu, jak i na dużych obszarach
w okresach gwałtownie rosnącego
zanieczyszczenia powietrza

Obieg
standardowy

4

Obieg
intensywny

Obieg
zróżnicowany

Obieg zróżnicowany
w bliskim otoczeniu urządzenia
Szybkie oczyszczanie przestrzeni
w pobliżu urządzenia
(ochrona strefy stałego przebywania)

Przycisk
trybu pracy

Przycisk
wyboru
cyrkulacji

Przycisk
prędkości
wentylatora

Wskaźnik
trybu
“quick”

Timer

Blokada
rodzicielska
i ustawianie
oświetlenia;
czujnik
światła

system filtracji
System
dynamicznej
dystrybucji
powietrza
z 4 trybami
cyrkulacji

Filtr
wstępny
>

Filtr drobnego pyłu
>

Filtr
węglowy
>

Filtr
HEPA
>

Zalecany dla alergików!
Do pomieszczeń do 70 m2
Poczwórny system filtracji
Zmienna cyrkulacja powietrza
Tryby pracy: AUTO | ECO | NOCNY
Niskie zużycie energii
Bardzo cicha praca
Inteligentne czujniki
Timer

wyłączny dystrybutor
w Polsce

