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Oczyszczacz powietrza PURIE to urządzenie elektryczne, które sprawi,
że Twój dom wypełni się czystym powietrzem, co przełoży się to na
jakość zdrowia wszystkich domowników. PURIE posiada 4-stopniowy
system filtracji, który usuwa nawet do 99,97 % wszystkich
zanieczyszczeń, w tym m.in. wirusy, bakterie, alergeny, pyłki, roztocza
czy pleśnie. Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air filter)
charakteryzuje się pochłanianiem nawet najdrobniejszych
zanieczyszczeń, co sprawia, że jest on polecany nawet alergikom i
astmatykom, gdyż eliminuje z powietrza wszelkiej maści pyłki i
alergeny pochodzenia zwierzęcego (m.in. sierść). Oczyszcza on także
powietrze z pyłu zawieszonego PM 2,5 - powszechnie nazywanego
smogiem, który w dzisiejszych czasach jest dla nas tak wielkim
problemem. Filtr z węgla aktywowanego usuwa przykre zapachy, w
tym zapach dymu tytoniowego. Dezynfekcja promieniami UV wpływa
na likwidację szkodliwych mikroorganizmów: wirusów, bakterii, pleśni
i grzybów, natomiast jonizacja sprowadza się do produkcji jonów
ujemnych będących doskonałą przeciwwagą dla jonów dodatnich
wytwarzanych przez urządzenia elektryczne (np.: komputer,
telewizor), które przyciągają bakterie, pyłki czy kurz. Oczyszczacz
PURIE ma wymiary 19 x 25 x 13,8 cm i sprawdzi się w niewielkich
pomieszczeniach - wskaźnik emisji czystego powietrza to 42m3/h.
Oczyszczacz najskuteczniejszy jest dla powierzchni do 10m2.

DANE  OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: na podłożu

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Wyłącznik czasowy: tak

Długość [mm]: 250

Szerokość [mm]: 190

Wysokość [mm]: 138

DANE  TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: max 12

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Ciśnienie akustyczne [dB]: 46
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Liczba biegów: 3

DANE  LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 1270

Gramatura [g]: 1905

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 29.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 18.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22

Waga kartonu [kg]: 7.62

Szerokość kartonu [cm]: 38

Wysokość kartonu [cm]: 24

Długość kartonu [cm]: 60

Objętość kartonu [m³]: 0.05472

AKCESORIA:

26473 PURIE FILTER


