
Parametry WINIX WAC-U300

66/ 150/ 240/ 330 m3/h

předfi ltr, aktivní uhlíkový fi ltr, CleanCelTM, True HEPA, PlasmaWaveTM

220/240 V, 50 Hz

4/ 10/ 25/ 60 W

26/ 35 /46 /55 dB

4 rychlosti (nízká /střední/ vysoká/ turbo)

220 x 550 x 415 mm

7 kg

Vzduchový výkon

Čištění vzduchu v pěti stupních

Napájení

Příkon

Hlučnost

Rychlosti ventilátoru

Rozměry

Hmotnost

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

30m2

Čistička vzduchu
WINIX WAC-U300

Inteligentní čistička vzduchu WINIX WAC-U300 s plně automa-
tickým režimem čistí vzduch v pěti stupních pomocí předfi ltru, 
aktivního uhlíkového fi ltru s antibakteriální úpravou CleanCelTM, 
True HEPA fi ltru s účinností 99,97 %  a technologií PlasmaWave™. 
Čistička je vhodná do středně velkých prostor jako jsou např. 
obývací pokoje, kanceláře nebo ordinace. Vysoká účinnost a vel-
mi nízká spotřeba energie je zaručená certifi kacemi. Nabízí jed-
noduché ovládání s dotykovým panelem a nenáročnou údržbu.

Pokročilý fi ltrační systém odstraňuje ze vzduchu prach, pyl, zvířecí aler-
geny, cigaretový kouř, bakterie a viry, spory plísní, organické 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.

■   doporučeno pro místnosti do 30 m2  (určeno pro alergiky 

     a astmatiky kdy je místnost přefi ltrovaná 4x za hodinu)

■   doporučeno pro místnosti do 66 m2  (pro běžný provoz           

      kdy je místnost přefi ltrovaná 2 x za hodinu)

■   maximální vzduchový výkon 330 m3/h

■   5 stupňů čištění s účinností 99,97 %

■   omyvatelné fi ltry s prodlouženou životností

■   automatický, manuální a noční režim

■   indikátor kvality vzduchu – 5 úrovní

■   indikátor výměny fi ltru – inteligentní vyhodnocení na základě        

     provozní doby a výkonu čištění

■   senzor kvality vzduchu – citlivě vyhodnocuje kvalitu 

    vzduchu a automaticky reguluje výkon

■   světelný senzor – přepíná do nočního režimu, přičemž 

    ztlumí jas panelu a přepne čističku do tichého režimu

■   přehledný dotykový panel s LED indikací

■   dálkové ovládání

■   certifi kace ECARF, B.A.F. - pro alergiky


