Čistilniki zraka

Viktor Roger Roger
little

Tip produkta
Sistem delovanja

Čistilnik zraka

Čistilnik zraka

Čistilnik zraka

Aktivni ogleni & HPP filter

HEPA & Aktivni ogleni filter

HEPA & Aktivni ogleni filter

249 CADR

521 CADR

50 m2 / 125 m3

35m2 (3x/h izmenjava)

74 m2 (3x/h izmenjava)

5

5

5

• Energijsko varčen
• Primerno za osebe,
ki trpijo za alergijami
• Časovnik
• Razpršilnik za dišave
• Nočni način delovanja
• Pralni HPP filter

• Prikazovalnik kvalitete
zraka
• Samodejni način
• Nočni način delovanja
• Opomnik za menjavo
filtra
• Primerno za osebe, ki
trpijo za alergijami
• Časovnik 1 - 7 ur
• Material za filter
narejen v Nemčiji

• Prikazovalnik kvalitete
zraka
• Samodejni način
• Nočni način delovanja
• Opomnik za menjavo
filtra
• Primerno za osebe, ki
trpijo za alergijami
• Časovnik 1 - 7 ur
• Material za filter
narejen v Nemčiji

10 – 38 W

5 – 40 W

6 – 100 W

246 x 451 x 246 mm

330 x 450 x 170 mm

420 x 500 x 200 mm

4.9 kg

5.5 kg

7.9 kg

30.5 – 57 dB(A)

29 – 59 dB(A)

30 – 65 dB(A)

Zmogljivost
Velikost prostora (do)
Stopnje delovanja

Značilnosti

Poraba energije
Dimenzije (Š x V x G)
Teža
Glasnost

To ustreza cca.

volumna balona
na topli zrak.

Naša dnevna potreba po zraku

Kvaliteta zraka

zraka.

ali tudi

Dnevno vdihnemo cca.

Za primerjavo, naša dnevna
poraba hrane in vode je cca.
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Čist zrak v prostoru?
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* Svetovna zdravstvena organizacija WTO

Višja onesnaženost v zaprtih
prostorih kot na prostem*

Trenutno stanje onesanženosti zraka
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časa v zaprtih prostorih.

Ljudje v povprečju
preživimo do
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Manjša utrujenost in boljša koncentracija večja učinkovitost pri delu in v prostem času.

Onesnaževalci se odstranijo iz zraka, kar zmanjšuje

obremenitev za človeško telo - boljše počutje v

Brezskrbno zadihajte
Manjše tveganje za razvoj dihalnih bolezni brezskrbno dihanje..

Svež zrak v prostoru

Zrak v prostoru je bolj svež, čist in prijeten - svež zrak

za zdravo življenje.

dihajo brez težav.

učinkovito odstranjene v zelo kratkem času.

Slabe vonjave od kuhanja in drugih virov so

Alergijskih reakcij je manj, lahko pa se jim celo

povsem izognemo - ljudje z astmo ali alergijami lahko

Odstrani slabe vonjave

Manj alergijskih reakcij

vsakdanjem življenju.

Aktivni in močni

Boljše počutje

6 prednosti optimalno očiščenega zraka

Stadler Form Slovenija, eBull d.o.o., Velika Ligojna 32A, Slovenija
Telefon: 059047040, info@ebull.si, www.stadlerform.si

Vlažilniki zraka - Razvlažilniki zraka - Čistilniki zraka - Osvežilniki zraka - Grelniki zraka - Ventilatorji - Vlagomer

