
Tot 100% van de allergenen en fijne partikels gefilterd*

PU4080F0 Intense Pure Air Connect
PU4080F0  

 

 Met de luchtreiniger Intense Pure Air Connect krijgt u een gezonder leven door de lucht te regelen en beter te
ademen. Dankzij het nieuwe 4-traps filtersysteem wordt tot 100% van de allergenen en fijne partikels*
opgevangen, terwijl het schadelijke formaldehyde permanent wordt vernietigd. Deze discrete maar snelle en
krachtige luchtreiniger is uitgerust met een slim systeem om de luchtkwaliteit automatisch te detecteren en zich
aan te passen. Hij beschikt ook over talrijke handige functies voor een volledig gebruiksgemak. Dankzij de
verbonden app is met de luchtreiniger gezuiverde lucht altijd direct bij uw vingers beschikbaar.

* Getest in een extern laboratorium, oktober 2017
* Getest in een extern laboratorium, oktober 2017

 



PRODUCTVOORDELEN

Vernietigt permanent formaldehyde*
Intense Pure Air is de enige zuiveraar die permanent formaldehyde vernietigt. Andere
filtertechnologie vangt het op en laat tot 100% van de gefilterde formaldehyde vrij*

Snelle zuivering
180 m3/u CADR in modus Boost voor luchtzuivering binnen maar 10 minuten.

Twee keer zo stil
Met maar 22dB(A) in de modus Silent is het twee keer stiller,* voor discreet filteren en rustig
slapen. * ten opzichte van huidig assortiment

4-traps filter
Een nieuw filter met hoge efficiëntie vangt tot 100% van de allergenen en fijne partikels* op,
dankzij 4-traps filter: 1) Voorfilter voor dieren-/mensenhaar en stof 2) Actief koolstoffilter voor
rook, geuren, vluchtige organische stoffen (VOS) en chemische verontreinigers 3) Allergeenfilter
+ filter voor fijne partikels, pollen, huidschilfers van huisdieren, stofmijten, schimmels, bacteriën
en virussen 4) Exclusief gepatenteerd NanoCaptur-filter om permanent formaldehyde te
vernietigen, een zeer toxische luchtverontreiniger binnenshuis * Getest in een extern
laboratorium, oktober 2017

Verbonden oplossing
De app Pure Air in partnership met Plume Labs beschikt over indicatoren voor buiten- en
binnenluchtkwaliteit met realtime aanbevelingen over hoe u betere lucht kunt inademen. U kunt
er tegelijk ook de snelheid mee regelen, de auto-modus en de timerfuncties, overal waar u bent.

Slim systeem
Detecteert automatisch luchtverontreiniging en stelt de snelheid overeenkomstig af, met
aangepaste modus Auto-Day en Auto-Night met sfeerverlichting.

3D Pure Air Grid
Afstelbare luchtuitvoeroriëntatie, geeft u optimale luchtcirculatie en maximaal gebruiksgemak.



Video('s)Video('s)

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

Gebruiksgemak
Een modern touchscreen met timer en vertraagde startfuncties tot 8 uur, voor volledig
gebruiksgemak.

Filtervervangingsindicator
Handige melding voor elke aparte filter die moet worden vervangen.

Verbonden oplossing
De app Pure Air in partnership met Plume Labs beschikt over indicatoren voor buiten- en
binnenluchtkwaliteit met realtime aanbevelingen over hoe u betere lucht kunt inademen. U kunt
er tegelijk ook de snelheid mee regelen, de auto-modus en de timerfuncties, overal waar u bent.

 * Getest in een extern laboratorium ten opzichte van de belangrijkste filtertechnologie van de concurrentie, november 2014. ** ten
opzichte van huidig assortiment
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

TECHNOLOGIE
Type producten Luchtzuiveraar

Type technologie Filtering

NanoCaptur-technologie JA
PRESTATIES

CADR-waarde voor rook [180]

Effectief gebied [70]

Aantal snelheden 4

Geluidsniveau (dB(A)) [>14,5 dB(A)]
INTELLIGENTIE

Automatische stand JA

Nachtstand JA

Indicator van de luchtkwaliteit JA

Sensoren Deeltjes
COMFORTABEL GEBRUIK

Bedieningspaneel Elektronisch

Timer (h) [1 / 2 / 4 / 8 h]

Vertraagde start 1 / 2 / 4 / 8 h

Weekprogramma JA

Indicator "filter vervangen" JA

Verstelbaar rooster JA

Handvat Geïntegreerd
ANDERE KENMERKEN

Extra meegeleverde accessoires Active Carbon Filter, Hepa Filter, NanoCaptur Filter

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 7211002919

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121047240802
EAN UC :

2 8 2 16
C20 : 528

C40 : 1 088
HQ4 : 1 240

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 300 x 285 x 540 (MM) 624 x 298 x 573 (MM) 1 200 x 800 x 1 280 (MM)

gewicht 7,5 (KG) 15 (KG) 141 (KG)


