
OCZYSZCZACZ POWIETRZA OPUS 

AEROPRIME Q

OPIS PRODUKTU

Wydajny i ekonomiczny oczyszczacz powietrza do użytku domowego i małych biur. Urządzenie posiada 
nowatorski system oczyszczania będący połączeniem filtru HEPA, eliminującego alergeny oraz filtru 
węglowego, odpowiedzialnego za usuwanie nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo zastosowano technologię 
wykorzystującą światło ultrafioletowe (UV-C), co poszerza zakres niszczenia drobnoustrojów 
chorobotwórczych. Oczyszczacz pełni też funkcję JONIZATORA co sprawia, że jakość powietrza wewnątrz 
pomieszczenia jest zbliżona do tego jakie panuje w nieskażonym środowisku naturalnym.

Wyposażenie oczyszczacza:
• filtr wstępny (wyłapuje cząstki pyłów i alergenów)
• filtr z wsadem z węgla aktywnego (absorbuje formaldehydy, benzen i inne szkodliwe gazy)
• filtr HEPA (wyłapuje 99,5% cząsteczek pyłu, dymu, pyłków roślin i innych alergenów)
• światło UV-C (niszczy drobnoustroje, wirusy, bakterie, grzyby)
• system PCO – gdy fotokatalizator – dwutlenek tytanu (TiO2) absorbuje promieniowanie ultrafioletowe (UV), 
wytwarza się gazowy wodór i jony hydroksylowe, które radykalnie pomagają usuwać lotne związki organiczne (
LZO) i nieprzyjemne zapachy oraz niszczyć drobnoustroje chorobotwórcze. 



• jonizator – ujemne jony poprawiają jakość powietrza przez łączenie się z pyłem lub reagowanie z 
cząsteczkami powodującymi nieprzyjemne zapachy sadzonymi na ścianach. Bardzo wiele ujemnych jonów 
występuje w naturalnych otoczeniach takich jak wodospady lub lasy. W tym przypadku ujemne jony zbliżają 
jakość powietrza w pomieszczeniu do środowiska naturalnego.

Panel sterowania:
• przycisk zasilania
• 3 – stopniowa regulacja prędkości wentylatora
• zintegrowany włącznik lampy UV-C oraz jonizatora
• timer (regulacja czasu pracy)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wielkość pomieszczenia: 30 m²
Moc** [W]: bd / bd / 55
poziom hałasu** [dB]: 30 / 45 / 55
prędkość wentylatora: 3 poziomy (niski, średni, wysoki)
wydajność oczyszczacza**: od 78 do 270 m³/h
filtry: wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym
System PlasmaWave™: Nie
System przeciwbakteryjny Cleancel™: Nie
System Ionic Silver Stick®: Nie
Jonizacja powietrza: Tak
tryb automatyczny: Nie
wskaźnik jakości powietrza: Nie
Świetlna sygnalizacja wymiany filtra: Tak
kolor: biały
zasilanie: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

WAGA
• waga netto: 4,4 kg
• waga brutto: 5,2 kg

WYMIARY
• wysokość: 410 mm
• szerokość: 323 mm
• głębokość: 185 mm
objaśnienie: **wartości dotyczą odpowiednio trybów: niski, średni oraz wysoki.

GWARANCJA
• gwarancja na urządzenie: 2 lata
• serwis 72h: Tak
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