DXAPV3N
Oczyszczacz powietrza
z technologią neutralizacji środowiskowej
Stylowy oczyszczacz powietrza z jonizatorem
Oczyszczacz powietrza Dimplex DXAPV3 to niewielkie urządzenie przeznaczone do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu.
Skutecznie ogranicza zanieczyszczenia takie jak: kurz, nieprzyjemne zapachy (np. dym papierosowy), zarodniki pleśni, bakterie,
pyłki, roztocza, pozostałości łupieżu zwierzęcego itp. DXAPV3 wyposażony jest w filtr węglowy oraz filtr HEPA, który zatrzymuje
99,97% cząsteczek zanieczyszczeń o rozmiarach 0,3 μm. Proces oczyszczania powietrza wspiera wbudowany jonizator VIRO3,
który wytwarza stan równowagi pomiędzy jonami dodatnimi i ujemnymi w parze wodnej znajdującej się w powietrzu. Jony
te skupiają się dookoła szkodliwych substancji, zmieniają ich skład chemiczny i neutralizują, tak aby stały się nieszkodliwe dla
człowieka. Jony ujemne wytwarzane przez VIRO3 są podobne do tych, które można znaleźć w naturze na niezanieczyszczonych
obszarach – górach, plażach, czy wodospadach. Ubogacają one powietrze i dają naturalne wrażenie czystości powietrza,
zmniejszając w ten sposób stres psychofizyczny.

DXAPV3N
Oczyszczacz powietrza z technologią neutralizacji środowiskowej
133 mm

333 mm

248 mm

Charakterystyka
• Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniu.
• Ograniczenie zanieczyszczeń krążących w powietrzu, takich jak:
· nieprzyjemne zapachy (np. dym papierosowy),
· zarodniki pleśni,
· bakterie,
· pyłki roślin,
· kurz,
· roztocza,
· pozostałości łupieżu zwierzęcego itp.
• Skuteczny filtr węglowy.
• Filtr HEPA (zatrzymuje 99,97% cząsteczek zanieczyszczeń o rozmiarach 0,3 μm).
• Wbudowany jonizator VIRO3 – wsparcie neutralizacji szkodliwych substancji i naturalne wrażenie czystości powietrza.
• Wydajny, cichy wentylator.
• 2 tryby prędkości przepływu powietrza: „dzień”/ „noc”.
• Niski pobór mocy.
• Niewielkie wymiary i atrakcyjna forma.
• Niska masa urządzenia.
Dane techniczne
DXAPV3N

Kod EAN

5011139058423

Kolor obudowy

biały/niebieski

Pobór mocy (W)

25

Moc jonizacji

200

Maksymalny przepływ powietrza (m3/h)

44

Optymalna/maksymalna powierzchnia pomieszczenia (m )

28 / 55

2

Filtry

węglowy / HEPA

Jonizator

VIRO3

Wymiary: szer. x wys. gł. (mm)

248 x 33 x 133

Masa (kg)

1,4

Zasilanie

1/N/PE 230-240V / 50Hz
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