Karta katalogowa

OCZYSZCZACZ POWIETRZA
KLARTA STOR 2

Polecany do:
Zalety Klarta Stor 2:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Duża wydajność – CADR = 600 m³/h,
Powierzchnia oczyszczania nawet do 80 m² ,
Filtr wstępny, HEPA H13 EF 99.97%,aktywny
węglowy,
Posiada Atest Higieniczny PZH,
Możliwość sterowania za pomocą WiFi,
Czujnik laserowy PM 2.5 IQ Sensor,
Tryb automatyczny,
Dotykowy panel sterujący,
3-stopniowy wskaźnik jakości powietrza,
Plaznowy jonizator powietrza z certyfikatem TÜV
Czujnik temperatury IQ Sensor,
Czujnik wilgotności IQ sensor,
Zabezpieczenie przed dziećmi,
Timer,
Wskaźnik wymiany filtrów

Domów i mieszkań o
powierzchni do 80 m²

Szkół, przedszkoli i
żłobków
Szpitali,
przychodni

Hoteli, ośrodków
wczasowych

Czujnik laserowy IQ Sensor mierzący PM2.5
Oczyszczacz informuje użytkownika o aktualnym stanie powietrza za pomocą trójkolorowego
wskaźnika. W zależności od poziomu pyłu PM2.5 pierścień umieszczony w przedniej części
obudowy świeci się na zielono (czyste powietrze), pomarańczowo (średnie stężenie
zanieczyszczeń) albo czerwono (zła jakość powietrza).

4- stopniowe oczyszczanie powietrza
Oczyszczacz powietrza Klarta Stor 2 został wyposażony w zestaw trzech filtrów: filtr wstępny, filtr
węglowy oraz filtra HEPA. Ich pracę wspomaga jonizator ION Plasma Air, który w zależności od
swoich preferencji można wyłączyć. Taki system filtracyjny pozwala na usuwanie groźnych składników
smogu (w tym pyłów PM2,5 i PM10 oraz WWA), a także alergenów wziewnych, brzydkich zapachów,
dymu tytoniowego, zarodników pleśni i wielu wirusów.

Klarta Stor 2 - dane techniczne:
Zasilanie: 220-240V, 50Hz

Sterowanie: przyciski dotykowe na panelu, aplikacja mobilna (WiFi)

Zalecany rozmiar pomieszczenia: do 80 m2

Max poziom głośności: od 24 dB (Silent) do 64 dB (Turbo)

Zużycie energii: max 70W

Kolory: czarny, biały, złoty, srebrny

Dodatkowe funkcje polepszające powietrze: jonizacja

Wymiary: 74,5 x 50 x 30 cm

Regulacja stopnia oczyszczania - 10 trybów pracy: 6 predkości manualnych,
Tryb nocny, 3 tryby automatyczne: Auto Turbo, Auto Normal, Auto Silent

Waga: 9kg

Regulacja czasu pracy: 1/2/4/8 godzin
Czujnik zanieczyszczenia powietrza: czujnik IQ Sensor mierzący dym, kurz, PM2.5

Gwarancja: 24 miesiące

