Well A5 Luftrenare 315 m3/h
WA51-303GY

Effektiv luftrening. Designad för dig.
Njut av ett renare hem med vår första serie luftrenare designad för
golvplacering eller platssparande väggmontering, och som kan utrustas med
specialanpassade tillbehör som möjliggör smakfull anpassning till ditt hem*.

Luftrenare Well A5 i modern design smälter in i sovrummet lika väl som i andra
rum i ditt hem. Kan placeras på golvet eller monteras på väggen för att spara
golvutrymme. Filtrerar 315 m3 luft/h, rekommenderad yta ca 66m2 (sv
Boverket) 25m2 (US AHAM). Partikelsensor mäter luftkvaliteten (PM 2,5)
inomhus och anpassar automatiskt

Produktfördelar
Fulländningen av ditt hem
Well A5s rena och moderna design har tagits fram för
att smälta in i sovrummet såväl som i andra rum.
Ljudnivån 24 db(A) motsvarar ett lätt regn* och har
åstadkommits för att inte störa omgivningen i hemmet.

Bärbar och anpassningsbar luftrenare
Ta med Well A5 till det rum där den behövs mest och
placera luftrenaren på golvet. Eller häng den på väggen
för att spara golvyta. Du kan även anpassa luftrenaren
till ditt hem med specialanpassade tillbehör*

Effektiv luftrening i tre steg
Luftreningssystemet med tre filtreringssteg fångar upp
till 99,93% av partiklar med storlek ned till 2,5 μm
(mikrometer)

360-graders luftflödessystem
Well A5 har ett 360-graders luftintag som täcker kanterna på fronten, en 3Dfläkt samt avancerad luftfiltrering*.
Håll dig uppkopplad och ha kontroll
Styr och planera specifika uppgifter med appen Electrolux Wellbeing. Well A5
är utrustad med partikelsensorer (PM1, 2,5, 10) och i smartläge justeras
rengöringshastigheten utifrån upptäckta värden (PM 2.5) i ditt hem.

• Ljussensor
• Filterindikator
• Wi-Fi

Well A5 Luftrenare 315 m3/h
WA51-303GY
Tekniska specifikationer
Antal hastigheter
CADR (AHAM) pollen, m3/h:
CADR (AHAM) rök/lukt, m3/h:
CADRDust
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
Ljudnivå vid steg 1/2/3/4/5, max dB(A)
mätt 1m framför luftrenaren
Produktnummer (PNC)
EAN-kod
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