
 

Очищувач повітря

Series 5000i

 
Зменшує к-сть алергенів, газів,

запахів

Затримує 99,97% частинок

Підключення до додатка

Ідеальний варіант для великих кімнат

 

AC5659/10

Вдвічі краще очищення, той самий розмір
Усунення 99,97% алергенів із візуалізованою інформацією

Візуалізація та контроль стану повітря – будь-де, будь-коли. Із запатентованою системою

двох потоків повітря наш підключений очищувач забезпечує чудову ефективність у кімнатах

площею до 130 м2, усуваючи алергени, шкідливі гази, частинки, бактерії та віруси.

Чудова ефективність у кімнатах площею до 130 м2

Видаляє 99,97% алергенів, таких як пилок, пилові кліщі тощо.

Сертифіковано Європейським дослідницьким центром як антиалергенний пристрій

Надчутливий режим усунення алергенів для алергіків

Блискуче видалення запахів та шкідливих газів

Ефективний засіб від бактерій та вірусів*

Моніторинг і контроль у режимі реального часу

Відображає рівень алергенів у домі

Цифровий індикатор забруднюючих речовин

Просте 4-колірне кільце для простого контролю

Стежте і керуйте пристроєм за допомогою додатка смартфону

Створено для Вас

Вдосконалений фільтр для чудової, тривалої ефективності

Максимальна ефективність із мінімальним рівнем шуму
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Основні особливості

Видалення 99,97% алергенів

Створено з використанням системи багатоетапної

активної фільтрації, що захоплює до 99,97% частинок,

які проходять крізь фільтр, розміром 0,3 мікрона* – а

це розмір найпоширеніших алергенів, які

переносяться повітрям, таких як пилок, пил, часточки

шкіри домашніх тварин тощо.

Сертифіковано для застосування алергіками

Цей виріб із надчутливим режимом усунення

алергенів ефективно виявляє і зменшує кількість

алергенів, таких як пилок. Сертифіковано ECARF

(Європейський центр дослідження проблем алергії)

як антиалергенний пристрій.

Надчутливий режим усунення алергенів

Надчутливий режим усунення алергенів виявляє навіть

найменші зміни в рівні алергенів у приміщенні і

миттєво реагує для відновлення безпечного рівня

алергенів.

Блискуче видалення шкідливих газів

Вдосконалені фільтри з активованим вугіллям

ефективно зменшують кількість потенційно шкідливих

газів, зокрема леткі органічні сполуки, запахи тощо.

Зменшення кількісті бактерій та вірусів*

Надпотужний режим усунення бактерій та вірусів

ефективно видаляє багато поширених бактерій і

вірусів, таких як H1N1 (вірус грипу), для чистішого

повітря.

Індикація кімнатних алергенів

Професійний датчик із технологією AeraSense

виявляє кімнатні алергени і відображає потенційно

небезпечний рівень алергенів у повітрі на шкалі від 1

до 12.

Цифрова індикація частинок

Технологія AeraSense точно виявляє і швидко реагує

навіть на найменші зміни рівня забруднюючих

речовин у повітрі. Цифровий дисплей надає

інформацію у режимі реального часу.

Якість повітря у 4 кольорах

Кольорове кільце пропонує додатковий візуальний

індикатор від блакитного (хороша) до червоного

(погана) кольору, повідомляючи про якість повітря у

приміщенні.

Підключення до додатка Clean Home +

Користуючись додатком Clean Home +, Ви зможете

керувати своїм очищувачем повітря будь-коли і з будь-

якого місця. Перевіряйте якість повітря в додатку,

щоб бути спокійним, де б Ви не були, та порівнюйте

якість повітря в приміщення та на вулиці. За

допомогою додатка можна також змінювати

швидкість вентилятора і перевіряти стан фільтра.

Вдосконалена фільтрація

Система багатошарової фільтрації фільтрує широкий

ряд забруднюючих речовин для чудової, тривалої

ефективності. Фільтр попереднього очищення

видаляє більший пил та волосся. Потім фільтр HEPA

видаляє наддрібні частинки, а фільтр з активованим

вугіллям поглинає шкідливі гази.
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Специфікації

Ефективність

Коефіцієнт подачі чистого повітря (частинки):

500* м³/год.

Видалення частинок розміром 0,3 мкм: 99,97 %

Видалення наддрібних частинок: розміром 3 нм

Фільтрація вірусу H1N1: 99,9* %

Фільтрація бактерій: 99,9* %

Рекомендована тривалість експлуатації HEPA:

4800 годин(-и)

Рекомендована тривалість експлуатації фільтра з

активованим вугіллям:

4800 годин(-и)

Площа кімнати: До 130 м2

Характеристики

VitaShield IPS

Технологія AeraSense

Інформація про якість повітря: Цифрова

Датчик газів

Датчик PM2.5

Режими: 3 автоматичні режими

Режими: 3 автоматичні режими

Швидкість вентилятора: Режим сну, 1, 2, 3, турбо

Замок від дітей

Функція блокування для збереження чистоти

повітря і попередження

Двигун: Постійний струм

Конструкція та покриття

Колір (кольори): Відбілювання

Колір панелі керування: Відбілювання

Тип панелі керування: Сенсорна панель

Матеріал основного корпусу: ABS

Тип коліщаток: 360

Технічні характеристики

Напруга: 220–240 В

Частота: 50 / 60 Гц

Довжина шнура: 1,8 м

Вага та розміри

Вага виробу: 8,8 кг

Заміна

Фільтр частинок: FY5185

Фільтр з активованим вугіллям: FY5182

Країна виготовлення

Виготовлено у: Китаї

Надійність

Упаковка: > 90% перероблених матеріалів

Споживання енергії в режимі очікування: <2 Вт

Посібник користувача: 100% перероблений папір

Обслуговування

2 роки гарантії

Логістичні дані

12 NC код: 883465910010/883465910770

* Протестовано на білий стафілокок у лабораторії третьої сторони,

стан стосується антибактеріальних характеристик, перевірених

відповідно до GB21551.3-2010 із використанням білого

стафілокока з початковою концентрацією 1,3*10^5 куо/м3,

результат показав >99,9% після 1 години роботи у режимі

усунення бактерій та вірусів.

* Видалення 99,97% частинок розміром >0,3 мікрона: протестовано

в лабораторії третьої сторони; з повітря, що проходить крізь

фільтр.

* Тестування проведено в Airmid Healthgroup Ltd.; у камері для

тестування розміром 28,5 м3 містилося 100–200 мкг вірусу грипу

A(H1N1), результат показав зменшення вірусу грипу A (H1N1),

що переноситься повітрям, на >99,9% протягом 30 хвилин

роботи, протестовано в режимі усунення бактерій та вірусів.

* Коефіцієнт подачі чистого повітря: протестовано третьою

стороною відповідно до GB/T 18801-2015
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