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Kinek ajánljuk
A Steba LR5 légtisztító jellemzői
3 ventilátorfokozat
Kapcsolható ionizátor
LCD kijelző
12-órás kikapcsolás időzítő
Távirányító
HEPA filter
Kis méretű légtisztítót keres otthonába? Nem bírja már, hogy a pollenektől levegőt sem tud venni? Allergiás, és gyors megoldást keres lakásába?
A Steba LR5 levegőtisztító négyrétegű filtere megszűri a finom port és allergéneket is. Aktívszénszűrője semlegesíti a helyiségében található kellemetlen szagokat.

A Steba LR5 légtisztító filterének felépítése:
előszűrő, mely kiszűri a port és a 20 μm nagyobb baktériumokat, a HEPA filter élettartamát is megnöveli
HEPA filter, ami eltávolítja a port, polleneket és a 0,3 μm nagyobb baktériumokat
hideg katalizátor szűrő, semlegesíti egyes, a környezetben található veszélyes gázokat
végül az aktív szénszűrő, mely semlegesíti a szagokat, pl. dohányfüst
A Steba LR5 légtisztító egyszerű kezelése
Nagy LCD kijelzőjén megjeleníti a beállított ventilátor fokozatot, az ionizátor használatát, és az opcionálisan beállítható időzítő vissza számlálást.
Három -féle értéket állíthat be Steba LR5 levegőtisztítóján:
a teljesítményt (3 fokozat),
az időzítőt (1-12 óráig)
a ki- és bekapcsolható ionizátort, mellyel felfrissítheti szobájának levegőjét.
Távolról is vezérelheti a Steba LR 5 levegőtisztítót, egy távirányító segítségével, így nem kell fel állnia kedvenc foteljából sem.
Elhelyezése és karbantartása
A Steba LR5 légtisztítót kisebb helyiségbe javasoljuk, mely nem haladja meg a 15m2 -t, és 38m3-t. Alkalmas kisebb szobák folyamatos levegőtisztítására.
A levegőszűrő cseréjének idejét jelentősen befolyásolja, hogy mekkora helyiségben használja Steba LR5 légtisztítóját, milyen sűrűn takarítja az előszűrőjét, és milyen környezeti
hatásoknak van kitéve.
Nem javasoljuk Önnek a Steba LR5 légtisztítót abban az esetben, ha:

szeretné, látni a kijelzőn a levegő szennyezettség tartalmát,
automata működésű levegőtisztítót keres, melyen más funkciókat is beállíthat (éjszakai üzemmód, automata üzemmód)
nagy teljesítményű, hatékonyabb légtisztító keres
zavarja hálószobájában egy általános ventilátor hangja, mely 30 dB vagy annál nagyobb.
Ha a felsoroltak közül, bármelyikre is "igen" a válasz, akkor Önnek a Boneco légtisztítókat javasoljuk.
A Steba LR5 levegőtisztító szűrőjét 3-6 havonta javasolt kicserélni.
(a csere idejét nagyban befolyásolja a levegő szennyezettsége és a rendszeres karbantartás vagy annak hiánya.)
Azért, hogy Ön is otthonában élvezhesse a tiszta levegő pozitív hatását, 2 év garanciát adunk Steba LR5 légtisztító megrendeléséhez, illetve ingyenes házhoz szállítást biztosítunk!
A Steba levegőtisztító technikai adatai:
Teljesítmény: 30 Watt
Súlya: 5,8 kg
Méret: 48 x 36 x 15 cm
Ház színe: ezüst
Zajszint: 30 dB

Ajánlott helyiség mérete: max 15m2 és 37,5m3
Az alapcsomag tartalmazza a filtert is
2 év garancia

