Čistička
vzduchu
Zdravé a příjemné
prostředí u Vás doma!

CADR

Haier – Inspirace
pro zdraví
Čistička vzduchu Haier
zajišťuje zdravý a čistý
vzduch.
Čističky vzduchu Haier jsou chytrým řešením pro
čistý a zdravý vzduch u Vás doma nebo v kanceláři .
Vyznačuje se velmi vysokou účinností čištění s
CADR 500 m³/h (Clean Air Delivery Rate), přesným
monitorováním kvality vzduchu a přátelským ovládáním.
Použití ﬁltru 3v1zajišťuje účinné odstranění vlasů, chlupů,
prachu a také jedovatých látek ze vzduchu, jako je formaldehyd,
benzen, čpavek nebo nikotin.
Čistička vzduchu Haier má velmi kompaktní rozměry a je tak
snadné jí umístit do obytných místností domácnosti.
Zařízení je dodáváno včetně intuitivního dálkového
ovladače pro snadné ovládání.
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Haier
funkce

Noční režim
Senzor osvitu umožňuje automaticky
změnit režim provozu.

Časovač
Možnost nastavení provozní doby
čističky vzduchu.

Otáčky ventilátoru
Ovládání rychlosti otáčení.

Digitální ukazatel kvality
ovzduší PM2.5
Detekce pevných částic dané frakce
a informace o jejich koncentraci.

Ionizátor vzduchu
Produkce záporných iontů do proudu
čištěného vzduchu.

Intenzivní
čištění vzduchu
Možnost provozu na maximální
rychlost otáček ventilátoru.

Digitální ukazatel
VOC
Detekce lehkých těkavých látek
a informace o jejich koncentraci.

Filtr 3v1
vysokou účinností čištění vzduchu
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Čistička vzduchu Haier je

Filtr
3v1

systémem s dlouhou životností.
Filtry jsou snadno čistitelné.
CADR 500 m³/h
CADR je hodnocení vytvořené nezávislou
asociací výrobců domácích spotřebičů (AHAM).
Určuje účinnost čističky vzduchu ve vztahu k

Zabudovaný ﬁltr vzduchu 3v1 se skládá ze 3 ﬁltračních vrstev

ploše místnosti a objemového průtoku vzduchu
vystupujícího z čističky vzduchu za minutu. Zohledňují
se tři nejběžnější znečišťující látky: prach, pyl a kouř.
Čím vyšší je hodnota CADR, tím je čistička vzduchu
lepší .Čistička vzduchu Haier má jednu z nejvyšších hodnot
CADR na trhu - 500 m³/h.

Filtr
Haier
3v1
Inteligentní kontrola
kvality ovzduší
Barevený displej, který je integrovaný v panelu čističky vzduchu umožňuje
efektivní kontrolu kvality vzduchu a udržování čistého zařízení. Indikátor PM2,5
ukazuje koncentraci prachových částic dané frakce s konkrétními hodnotami vč
barevné signalizace. Koncentrace lehkých těkavých látek (VOC) je znázorněna
indexem VOC. Na displeji je také možné nalézt informace o provozním módu a
stavu čističky vzduchu. Současně je znázorňován případný alarm a potřeba čištění
ﬁltru.
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Vstupní ﬁltr
Zachytí větší hrubé
nečistoty jako vlasy
a zvířecí chlupy.
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HEPA ﬁltr
Odlučuje částice o
velikosti od 0,3 µ (mikron),
odlučuje prachové částice
kouř, alergeny a to s
účinností 99,97 %.
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Filtr s aktivním uhlíkem
Odstraňuje ze vzduchu jedovaté
látky jako je formaldehyd,
benzen, čpavek, nikotin a lehké
těkové látky (VOC) s 95 %
účinností.

Ionizátor vzduchu
Elektronická zařízení v našich domácnostech generují pozitivníty,
ionkteré se často
nazývají jako elektrosmog, tyto ionty přitahují prachové částice, bakterie, viry, roztoče,
a spory plísní. Ionizátor generuje opačné negativní ionty, které neutralizují náboj
pozitvně nabitých iontů. Díky tomu znečišťující látky / pevné částice sedimentují
na zem a snižuje se tak riziko pro naše zdraví. Běžným úklidem se potom takovýchto
částic zbavíme. Díky ionizátoru zabraňujeme nebo snižujeme riz iko vzniku alergií a
problémům s nemocemi dýchacích cest.
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Model

KJF600KCAA

Napájení

230 V ~ 50 HZ

Příkon

55 W

Hladina akustického tlaku

23-54 dB(A)

CADR (PM)

500 m³/h

CADR (HCHO)

200 m³/h

CCM (PM)

P4

CCM (HCHO)

F4

Provozní hmotnost

9 kg

Rozměry

306 x 306 x 724 mm

Dodavatel pro ČR a SR
SOKRA, s.r.o.
Na Návsi 33
25101 Čestlice
tel.: +420 272 088 370
info@sokra.cz
www.haier-klimatizace.cz

Váš distributor

