PureA9 Luftrenare Mörkgrå
PA91-604DG

Skräddarsydd luftrening
Den nya uppkopplade luftrenaren anpassar sig till förändringar i din hemmiljö.

Luftrenare i modern design med fantastisk prestanda. PureSense-systemet
renar luften effektivt och AirSurround sprider den till alla hörn. Med inbyggd
Wi-Fi får du information om luftkvaliteten i ditt hem via en app. Lägsta ljudnivå
är 17 dB och Pure A9 kan anpassas med 360filter efter dina behov.
Rekommenderad för en yta på ca

Produktfördelar
Anpassar sig till din hemmiljö
Det unika PureSense-systemet mäter kontinuerligt
luftkvaliteten (PM 2.5) inomhus, justerar luftflödet
automatiskt och ser till att du kommer hem till en
hälsosam inomhusmiljö. Via appen får du även
information om luftkvaliteten utomhus.

Skräddarsydd filtrering för dina behov
"Skräddarsy din Pure A9 efter dina personliga
behov över säsonger med våra 360-filter och 5stegsrening. Varje filter har en unik smart tag som
håller reda på dess användning. Även om du tar bort ett
filter och installerar det
igen nästa säsong känner den automatiskt av den
återstående livslängden."

Alltid full kontroll
Oavsett om du är hemma eller borta kan du följa och
optimera din luftkvalitet inomhus via appen eller luta dig
tillbaka och låta Pure A9 göra jobbet. Se vilket jobb
luftrenaren har gjort, få en smart summering eller
justera dina inställningar. Pure A9 appen är den
perfekta luftkvalitetsassistenten.

AirSurround-systemet är utformat för att nå alla hörn av rummet.
AirSurround systemet skapar en kraftfull spiralrörelse som cirkulerar effektivt
och ger upp till 4 ggr högre clean air delivery rate (CADR) än tidigare
generationer. Rekommenderas för rum upp till 129 m² (baserat på boverkets
byggnorm 0,5 luftomsättning /timme) och 52m² (US AHAM).
Tyst och smart
Med en lägsta ljudnivå på bara 17 dB (A)* går din Pure A9 så tyst att du knappt
kommer att märka den. Även vid högsta fläkthastighet når ljudnivån bara 49
dB (A)*, tystare än normal konversation vid middagsbordet. *uppmätt 1 meter
framför produkten

• Auto-läge
• Ljussensor
• TVOCsensor
• Temperatursensor
• Fuktsensor
• Låg ljudnivå
• Wi-Fi

PureA9 Luftrenare Mörkgrå
PA91-604DG
Tekniska specifikationer
Antal hastigheter
CADR (AHAM) rök/lukt, m3/h:
Maximal yta m2 (Boverket)
Maximal yta m2 (US AHAM)
Energiförbrukning, W
Medföljande filter
Produktmått H x B x D, mm
Sladdlängd, (ca) m
Nettovikt, kg
Färg textilie
Material handtag
AirCleaner_NoisePressureRange
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

9
620
129
52
4-41
BREEZE360 Complete Air Filter
CADR400 till Pure A9. Allround filter
som följer med i alla Pure A9
luftrenare som standard
725x315x315
2
8.9
Grey
Leather imitation
17/18/22/28/32
950 011 538
7332543707492

