légtisztítók

Lélegezzen fel a
Winix termékekkel!

légtisztítók

A Winix nemzetközileg ismert és elismert márka. A több évtizedes tapasztalattal rendelkező dél-koreai
cég kifejezetten légtisztítók, légmosók, páramentesítők gyártására szakosodott. Termékeiket magas
minőség, korszerű design, tartós és innovatív technológia jellemzi, és sokféle európai, illetve nemzetközi
minősítéssel rendelkeznek.
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Winix Zero Pro

légtisztítók

A WINIX ZERO Pro légtisztító készülék a professzionális légtisztító
technológiák és a felhasználó központú, elegáns kialakítás ötvözeteként a WINIX légtisztítók legmagasabb kategóriájának oszlopos tagja. A WINIX ZERO Pro használata az ötszintű levegőtisztítási
folyamattal, amelynek komponensei a mosható anyagú előszűrő,
az aktív szénszűrő (AOC), a 99.97%-os Antimikrobiális, True HEPA
szűrő Cleancel™-lel és a Plasmawave® technológia 120m2-es helyiségméretig javasolt.
További jellemzők:
• Dual Sensor technológia (részecskék és gázok)
• Gyerekzár
• Vizuális levegőminőség kijelző
• Automatikus mód
• Alvó mód
• 2 éves garancia
• Az AHAM által jóváhagyott
• ECARF tanúsítvány
• UK Allergy tanúsítvány

Baktériumok Penész

Pollen

120 m2

5 lépcsős tisztítási folyamat

Por

Mosható anyagú
előszűrő
Illékony Állati szőr/
szerves bőrdarabka
vegyület

Szagok

Haj/szőrrészecske

Aktív szénszűrő
(AOC)

True HEPA
szűrő

Cleancel™
technológia

Plasmawave®
technológia
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Winix Zero

légtisztítók

A WINIX ZERO légtisztító készülék hatékonyan távolítja el otthonunkban az aprószemcséjű porrészecskéket és szennyezőanyagokat (2,5PM), beleértve a penész spórákat, a szagokat közvetítő
apró részecskéket, illékony szerves vegyületeket, pollent, port,
továbbá az állati bőr- és szőr darabkákat. A WINIX ZERO használata
a négyszintű levegőtisztítási folyamattal, amelynek komponensei
az aprószemcséjű porrészecske előszűrő, az aktív szénszűrő, a
99.97%-os True HEPA szűrő és a WINIX Plasmawave® technológia
99m2-es helyiségméretig javasolt.
További jellemzők:
• Levegőszennyezettség érzékelő (2,5PM)
• Vizuális levegőminőség kijelző
• Automatikus mód
• Éjszakai mód
• Időzítő funkció
• Nyomógombos vezérlőpanel
• 2 éves garancia
• ECARF tanúsítvány
• UK Allergy tanúsítvány

Baktériumok Penész

Pollen

99 m2

4 lépcsős tisztítási folyamat

Por

Mosható anyagú
előszűrő
Illékony Állati szőr/
szerves bőrdarabka
vegyület
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Szagok

Haj/szőrrészecske

Aktív szénszűrő
(AOC)

True HEPA
szűrő

Plasmawave®
technológia

Winix Zero N

légtisztítók

A WINIX ZERO N légtisztító készüléket kifejezetten gyermekés hálószobákba ajánljuk, mivel hatékonyan távolítja el az
aprószemcséjű porrészecskéket és szennyezőanyagokat (2,5PM),
beleértve a penész spórákat, a háztartási és dohányzás következtében fellépő szagokat közvetítő apró részecskéket, illékony szerves
vegyületeket, pollent, port, továbbá az állati bőr- és szőr darabkákat. A WINIX ZERO N használata a háromszintű levegőtisztítási
folyamattal, amelynek komponensei a cserélhető, mosható szövet
előszűrő (2 színben), az aktív szénszűrő, és a 99.97%-os True HEPA
szűrő 45m2-es helyiségméretig javasolt.
További jellemzők:
• Levegőszennyezettség érzékelő (2,5PM)
• Vizuális levegőminőség kijelző
• Automatikus mód
• Éjszakai mód
• 2 db cserélhető, mosható szövet
előszűrő
• 2 éves garancia
• ECARF tanúsítvány

Baktériumok Penész

Pollen

45 m2

3 lépcsős tisztítási folyamat

Por

Mosható anyagú
előszűrő
Illékony Állati szőr/
szerves bőrdarabka
vegyület

Szagok

Aktív szénszűrő
(AOC)

True HEPA
szűrő

Haj/szőrrészecske
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légtisztítók

		
Márka			
WINIX
		
Model			
Zero N
		
Cikkszám			
GYWZN
45
		Maximális helyiségméret (m2)		
		
Szűrő külön rendelhető			
Igen
CADR* (Levegő
		
Füst		
98
Tisztítottsági
			
Por		
98
Fok/Mérték)
			
Pollen		
103
			
Előszűrő		Igen (mosható szövet előszűrő)
			
Szénszűrő		
Szén-betét (4x)
Levegőszűrési
			
HEPA		 True HEPA(99.97%)
technológia
			 Cleancel® Anti-Microbial		
Nem
			Plasmawave®		 Nem
			AQI (Levegő Minőség Kijelzés)		3 szintű (kék, sárga, piros)
			
Mód		
Auto, Éjszakai
			
Szűrő csere kijelzés		
Igen
Jellemzők
			
Erősségi fokozatok		
3
			
Érzékelő		
Részecskék
			
Időzítő		
Nem
		
Extra funkció			
Nem
		
Kezelő felület			 Nyomásérzékeny
		
Méretek (cm)			
35 x 20.7 x 47
		
Súly (Termék)			
6,2 kg
		 Súly (Csomagolással)			
7,6 kg
		
Tanúsítványok			 ECARF, UK Allergy
		
Design díjak			
TBD
*az a percenkénti mennyiségű levegő amiből az adott méretű részecskék teljesen el lettek távolítva.
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WINIX
Zero
GYWZ
99
Igen
232
243
246
Igen
Szén-betét (4x)
True HEPA (99.97%)
Nem
Igen
3 szintű (kék, sárga, piros)
Auto, Éjszakai
Igen
4
Részecskék, fény
1/4/8 h
Nem
Nyomásérzékeny
38 x 20.8 x 60
7 kg
8,25 kg
ECARF, UK Allergy, AHAM
Reddot, Good design

WINIX
Zero Pro
GYWZP
120
Igen
258
264
301
Igen
AOC szénszűrő
True HEPA (99.97%)
Igen
Igen
4 szintű (kék, zöld, sárga, piros)
Auto, Éjszakai
Igen
4
Gázok, részecskék, fény
1/4/8 h
Gyerekzár
Nyomásérzékeny
41.5 x 24.5 x 60
8,5 kg
11,5 kg
ECARF, UK Allergy, AHAM
Reddot

Technológiák
A PlasmaWave® technológia már molekuláris szinten megsemmisíti a levegőben lévő szennyeződéseket. Lényege,
hogy egy pillanatig tartó és teljesen veszélytelen elektromos kisüléseket idéz elő, amelynek eredményeként a
levegőben duál-polarizációs ionok jönnek létre. Ezek hidroxilgyökökké alakulnak és a levegőben lévő szennyeződések, vírusok, szagok, füst és vegyszer gőzök molekulaszerkezetének átalakításával azokat vízzé vagy más ártalmatlan
anyaggá transzformálják, a levegőt pedig frissé és tisztává teszik.

A CleanCel® egy Winix által kifejlesztett korszerű technológia, amely egy antimikrobiotikus réteg segítségével
megvédi a készüléket a baktériumoktól és a mikroorganikus szennyeződésektől. A készülék felületét speciális, antibakteriális adalékanyaggal kezelték, mely csökkenti a baktériumok, gombák és atkák elszaporodását.

True HEPA

A TrueHEPA szűrő olyan nagy hatékonyságú szűrő, amely képes kiszűrni a részecskék és szennyeződések 99,97%-át,
beleértve a penész spórákat, a szagokat közvetítő apró részecskéket, illékony szerves vegyületeket, pollent, port,
továbbá az állati bőr- és szőr darabkákat egészen 0,3 mikron méretig.
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Milyen szempontokat vegyünk figyelembe a légtisztító kiválasztásánál?

1
2
3
4
5
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Készülék működési mechanizmusa
A legtöbb, ma forgalomban lévő készülék több szűrőből álló szűrőrendszert használ,
ezzel növelve a készülék hatékonyságát. Minél több lépcsős a szűrőrendszer, annál
nagyobb hatásfokkal tisztítja meg a levegőt a berendezés.

Készülék szűrőtípusai
Az alábbi szűrőket különböztetjük meg készülék kialakítástól függően: előszűrő
(legnagyobb részecskék felfogása), aktívszén szűrő (szennyezőanyagok és kellemetlen szagok semlegesítése), HEPA szűrő (kiemelkedő hatékonyság) és elektrosztatikus szűrő (elektrosztatikus szennyezőanyag vonzás).

Helyiség méreteihez igazodó teljesítmény
Légtisztító vásárláskor mindenképpen figyelembe kell venni a helyiség méretét.
A légtisztító teljesítménye megmutatja, hogy egy óra alatt hány m3 levegőt képest
megszűrni.

Légtisztító fogyasztása, energiahatékonyság
A modern légtisztítók már nem fogyasztanak sokat, de környezettudatos fogyasztóként jó, ha tekintettel vagyunk a légtisztító készülékünk átlagos energiafelvételére is. Nem érdemes azonban a legalacsonyabb fogyasztású készüléket
megvásárolni, hiszen gyakran a teljesítménnyel nő a hatékonyság.

A készülék működésekor kibocsátott zaj mértéke
A ventilátort használó légtisztítók zaja jelentősebb lehet. Sok esetben a működés
intenzitása tetszőlegesen állítható, így éjszakára választhatunk egy alacsonyabb
fokozatú, csendesebb működést.
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Formatervezés, design
A készülék méreteit, illetve a designt is érdemes figyelembe venni, hiszen a légtisztító készülék lakásunk állandó része lesz, hálószobánk vagy nappalink fő helyén
fog helyet foglalni.

Ionizáció
Néhány készülék ezzel a kiegészítő funkcióval növeli a légtisztítás hatékonyságát.
A levegőt negatív ionokkal dúsítja, melyek semlegesítik a szagokat, szennyező
részecskéket.

Automatikus üzemmód
Egyes készülékek szenzorok segítségével folyamatosan figyelik a levegő minőségét, és a működés intenzitását az aktuális szennyezettségi szinthez igazítják, így
ezt nem nekünk kell manuálisan megtenni.

Éjszakai üzemmód
Sötétben csendesebb és tompított fényű működésének köszönhetően a készülék
zavartalan éjszakát biztosít.

Extrák
Extra funkciónak tekinthetjük a vizuális levegőminőség kijelzést, az időzítő funkciót, a távirányítót, az aromaterápiás funkciót és az antibakteriális bevonatot is.

További légtisztítóink
Biztosítson kristálytiszta levegőt otthonában rendszeres szellőztetéssel
és levegőtisztítással! Egy jól megválasztott légtisztító berendezés nem
csak komfortérzetünket javítja, de megóvhatja használóját számos
egészségügyi problémától is.

Ionos légtisztító
pollenszűrővel

Plazma légtisztító
pollenszűrővel
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Levegőkezelő termékek számos élethelyzetre!
Speciális gyógyvizes párásítók

Aromapárologtatók

Párásító készülékek

Otthon az egészségben!

100% tisztaságú illóolajok
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További termékekért látogasson el weboldalunkra: www.winix.hu
06-70/931-4626
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info@winix.hu

