BONECO P710 Légtisztító HEPA filteres
Gyártó: BONECO
Cikkszám: P710
HEPA és aktívszén Filter
Nagy teljesítmény 200m2-ig
CADR minősítés
Lézer levegő minőség mérő
VOC érzékelő szenzor
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Kinek ajánljuk
Lehetséges nagyobb alapterületű lakás, iroda, üzlethelyiség levegőminőségének jobbá tétele egyetlen légtisztítóval? Komoly fejtörés. A svájci BONECO mérnökei a tervezésnél erre a
vásárlói igényre is fókuszáltak, így született meg a légtisztítók "nagyágyúja" a BONECO P710 HEPA Filteres légtisztító.

Légtisztító nagy terekbe
Az építészeti normák változnak, ma már gomba módjára növekednek a nagy egybenyitott terű amerikai konyhás nappalis lakóterek, nagy tágas irodák és üzlethelyiségek. Hogyan
oldható meg több mint 100 m2-es helyiségek légtisztítása egy készülékkel?

Aktívszén szűrővel kombinált 3 rétegű HEPA Filter: Hatékony szűrés 200m2-ig
A BONECO P710 nagy teljesítményű légtisztító két oldalába illesztett továbbfejlesztett hatalmas 3-rétegű HEPA szűrős aktívszén filter magas légszállítási teljesítményének köszönhetően
akár 200m2 helyiség levegőjét képes kényelmesen és hatékonyan megszűrni. A szűrők tökéletesen illeszkednek, így minden levegő részecske átjut a szűrőn, majd ezen áthaladva szűrt
és tiszta levegő áramlik vissza a lakótérbe. A nagyobb teljesítményhez alacsony energiafogyasztás és kellemes zajszint társul (37dB).

Beépített légszennyezettség mérő
Por, pollen, szálló szöszök, gázok, füst, szagok, vírusok. Szeretné ezektől megszabadulni? A 2,5 mikron alatti méretű, lebegő részecskéket a légtisztító integrált aktív lézer lebegő
részecske szenzor figyeli, s az aktuális állapotról a kijelzőn számadatokkal tájékoztatást nyújt.
Nagyobb szellőztetés vagy sütés, főzés során a kijelző mérési adatai felszöknek, majd a légtisztító működésével csökkennek. Azaz a levegőben lebegő részecskék száma mérséklődik,
tisztább lesz a levegő.

VOC érzékelő szenzor
Hallott már az illékony szerves gázokról? Kutatások bebizonyították, hogy zárt térben magas koncentrációban jelenlévő káros VOC gázok (formaldehidek, cigarettafüst, háztartási
tisztítószerek, műanyag oldószerek, festék, ragasztó stb.) jelentősen károsíthatják egészségünket. Miért jelentenek egészségügyi kockázatot ezek a vegyületek? Irritáló hatásúak, az
arra érzékenyeknél hosszú távon egészségügyi panaszokat okozhatnak, ezért érdemes a lakótérben megjelenő szerves gázokat mérni és csökkenteni.
A megnövekedett vásárlói igény tette szükségessé, hogy a svájci mérnökök továbbfejlesztették a BONECO P710 légtisztítót, így ez a készülék már képes a levegőben lévő VOC gázok
kijelzésére és szűrésére. A készülék kijelzőről a levegő szennyezettségi adatok mellett a VOC gázok szintjét is leolvashatja.

Könnyedén mozgatható légtisztító
A légtisztító az adott helyiség közepén javasolt elhelyezni, ám nagy méretű vagy zegzugosabb légtérnél az áthelyezés is megoldható. A 16 kg súlya miatt elég nehéznek számít, de
görgőkkel rendelkezik, melyeken igazán könnyedén átgurítható az egyik helyiségből a másikba.
Nagy terű helyiségek levegőtisztításához válassza a BONECO P710 HEPA Filteres légtisztítót! Jobb és tisztább levegő, élhetőbb környezet .

Teljesítmény:

0,5-66W

Légtisztítás: szálló por

720m3/óra

Légtisztítás VOC

227 m3/h

Javasolt

75-200m2

Max

szoba méret:

légszállítás:

(187 – 500m3)

800m3/óra

Zajszint:

37-66dB(A)

Méret:

36

Súly:

15,8 kg

3 év garancia

CADR

x 39 x 76,9 cm

