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Oczyszczacz i nawilżacz
powietrza z technologią
Plasmacluster
Oczyszczacz powietrza z generatorem jonów
Plasmacluster o wysokim stężeniu, funkcją nawilżania,
unikatowym systemem cyrkulacji powietrza
przeznaczony do zastosowań domowych.
Prezentowany model jest zalecany do pomieszczeń o
powierzchni ok. 21 m².

Funkcje
Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do ok. 21
m²
System aktywnego i pasywnego oczyszczania
powietrza
Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania

Programy czyszczenia powietrza
Specjalne programy, pozwalające usunąć alergeny z pomieszczenia - takie jak kurz i pyłki, dzięki czemu powietrze staje się
przyjazne dla alergików.

Cicho i spokojnie
Dzięki niskiemu poziomowi szumów oraz wyświetlaczowi, który można wyłączyć, oczyszczacze powietrza Sharp są
znakomitym rozwiązaniem do sypialni, które pozwala oczyścić powietrze, zapewniając spokój podczas snu.

System Plasmacluster Ion
Inteligentny system opatentowany przez firmę Sharp, który pomaga usuwać przykre zapachy, alergeny, bakterie, 99%
wirusów a nawet roztocza unoszące się w powietrzu w całym pomieszczeniu. Dzięki temu Twój dom będzie pełen
świeżego i czystego powietrza.

System czujników
Zainstalowane w oczyszczaczach czujniki zapewniają precyzyjny pomiar temperatury, poziomu wilgotności, ilości kurzu i
obecności niepożądanych zapachów w pomieszczeniu. Dzięki nim praca urządzenia dostosowywana jest do panujących
warunków w sposób optymalny.
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Kluczowe cechy
Zalecana powierzchnia
pomieszczenia (bez nawilżania )
w m²

21

Tryby pracy generatora
Plasmacluster

Tak

System z inwerterem

Nie

Szybkości wentylatora

3 (Maks. / Śr. / Nis.) Funkcja Auto
i usuwania pyłków

Kolor

Biały

Regulowane prowadnice

Nie

System oczyszczania powietrza

Generator jonów Plasmacluster o
dużej gęstości jonów i wentylator

Timer

Nie

Funkcja nawilżania

Tak

Poziom szumów w trybie
oczyszczania (high / mid / low)

48/39/22

Maksymalny nadmuch powietrza
przy wyłączonej funkcji
nawilżania ( m3/godz.)

180

6.1

Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm

375 x 205 x 535

Funkcja nawilżania

Tak

Pojemność zbiornika w litrach

2.1

Maksymalna wydajność
nawilżania (ml/godz.)

350

Wymiary i waga
Waga (kg)

Nawilżanie
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Czujniki
Przykry zapach

Tak

Kurz

Nie

Temperatura

Nie

Wilgotność

Nie

Precyzyjna regulacja

Tak

Tryb pracy automatycznej na
podstawie sygnałów z czujników

Nie

Dust monitor

Nie

Light

Nie

Motion

Nie

Programy specjalne
Tryb Ion Shower

Nie

Dym

Nie

Tryb Sentinel

Nie

Pyłki

Nie

Wskaźnik Clean sign

Tak

Wskaźnik stanu zbiornika na
wodę

Nie

Przycisk włączania i wyłączania
wyświetlacza

Nie

Wskaźnik generatora
Plasmacluster

Nie

Nie

Zestaw filtrów

Tak

Filtr wstępny

Tak

Żywotność filtra - HEPA, filtr z
aktywnym węglem

Do 2 lat

Dezodoryzacja

W połączeniu z pochłanianiem
kurzu

Żywotność filtra nawilżającego

–

Filtr nawilżający

Nie

Filter Model(s)

–

Filtr HEPA

Nie

Display

Dołączone akcesoria
Pilot zdalnego sterowania

Filtry
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Mocy, zużycia i napięcia
Napięcie / częstotliwość

220-240 V / 50/60 Hz

Tryb czuwania

0.9 W

European article number
Kod EAN
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