
Pračka vzduchu, diskový zvlhčovač
WINIX AW-600

Parametry WINIX AW-600

500 ml/h

kombinovaný uhlíkový a HEPA fi ltr H13, CleanCelTM, PlasmaWaveTM

7 litrů

220/240 V, 50 Hz

16 W

44 dB

tři (automatický/ kontinuální/ noční)

345 x 450 x 345 mm

8,5 kg

Zvlhčovací výkon

Objem nádržky

Čištění vzduchu ve čtyřech stupních

Napájení

Příkon

Hlučnost

Provozní režimy

Rozměry

Hmotnost

Pračka vzduchu s plně automatickým režimem zvlhčuje 
vzduch a zároveň odstraňuje alergeny a další znečišťující látky. 
Suchý vzduch je nasáván přes disky s antibakteriální úpravou 
CleanCel™, které jej zbavují nečistot pomocí vodní lázně a 
přirozeně jej zvlhčují. Optimálně vlhký vzduch je dál čištěn po-
mocí kombinovaného uhlíkového a True HEPA fi ltru s účinností 
99,97 % a technologií PlasmaWave™. Pračka WINIX AW600 je 
vynikajícím pomocníkem zejména v období chřipkové sezóny.

Kombinovaný fi ltrační systém odstraňuje ze vzduchu prach, pyl, 
zvířecí alergeny, cigaretový kouř, bakterie a viry, spory plísní, orga-
nické chemické látky a pachy z domácnosti. PlasmaWave™ vytváří 
kladné a záporné ionty díky nimž se nečistoty ve vzduchu rozkládají 
na molekulární úrovni a navíc dochází k jeho svěžímu nabití jako je 
tomu v přírodě.

■   pračka vzduchu - zvlhčuje a čistí vzduch současně

■   zvlhčování doporučeno pro místnosti do 55 m2

■   maximální zvlhčovací výkon až 500 ml/h

■   3 stupně čištění s účinností 99,97 %

■   automatický, kontinuální a noční režim

■   automatické udržování vlhkosti, integrovaný hygrostat

■   automatické vypnutí při nízké hladině vody v nádržce

■   nastavitelný časovač 2 h/ 4 h/ 8 h

■   3 rychlosti ventilátoru

■   CleanCelTM antibakteriálně chrání disky i nádržku s vodou

■   přehledný dotykový panel s LED indikací

■   velmi tichý chod a nízká spotřeba energie

■   certifi kace CE, RoHS, Energy Star

■   certifi kovaný výkon čištění CADR od AHAM

Distribuce pro Českou republiku a Slovensko: Cyril & Metoděj, s.r.o., tel.: 549 274 164, info@cm-trade.cz
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