DE’LONGHI LUCHTBEHANDELING
AC230

LUCHTREINIGER

LUCHTBEHANDELING

AQS systeem: de luchtkwaliteit wordt continu geanalyseerd
tijdens de werking van het apparaat en u kan deze makkelijk
volgen. Aan de hand van de kleur van de LED’s ziet u de
luchtkwaliteit (slecht, goed, uitstekend)
GAS- EN GEURSENSOR: wanneer de sensor geur- en
gasdeeltjes detecteert, zal de ventilator sneller werken om zo de
lucht sneller en efficiënter te zuiveren
TiO2 FILTER + UV licht: zeer effectief tegen alle onzuiverheden
in de lucht, UV licht heeft de eigenschap om de deeltjes van cellen
te vernietigen die werden opgevangen door de fotokatalysator
filter
EPAFILTER: zeer effectief tegen kleine stofdeeltjes van 0.3 µ m
diameter
CARBONFILTER: effectief tegen verschillende schadelijke
gassen dankzij de actieve carbonfilter
IONISATOR: neutraliseert de stofdeeltjes, pollen en geur in de
lucht
Wasbare en herbruikbare VOORFILTER
3 VENTILATIESTANDEN
Timer: 1-2-4-8 uren
 Indicatie “vervangen filter”: het is mogelijk om de staat van de
filters op te volgen, zo kan u ze ook tijdig vervangen
Bedieningspaneel met SENSOR TOUCHSCREEN

SENSOR TOUCHSCREEN

SYSTEEM VAN
LUCHTFILTRATIE

IONISATOR

Het elegant bedieningspaneel
is makkelijk in gebruik. Slechts
enkele knoppen volstaan om te
voldoen aan al uw behoeftes.
Het apparaat heeft het
exclusieve AQS systeem om
op ieder moment de
luchtkwaliteit te volgen.

5 lagen filters: voorfilter
(stoffilter), EPA filter tegen
kleine stofdeeltjes, actieve
carbonfilter, speciale
fotokatalysator filter met UV
licht, nano zilver filter.

Eerste stap van luchtreiniging
dankzij de ionisator die de
stofdeeltjes, pollen en geur in
de lucht neutraliseert.

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen (lxbxh)
Gewicht
Opgenomen vermogen (min-med-max)
Geschikt voor ruimtes van max.
CADR (rook, stof, pollen)
Filterniveaus
Ionisator
Luchtcirculatiesnelheid (min-med-max)
Timer
Ventilatiesnelheden
AUTO mode
Geluidsniveau (min-med-max)

LOGISTIEKE GEGEVENS

mm
kg
W
m²
m³/u

m³/u

dB(A)

450x230x500
7
42-48-61
80
235-238-237
5
Ja
110-160-255
1-2-4-8u
3
Ja
36-43-50

EAN-CODE: 8004399370197
SAP-CODE: 0137103010
EV: 1
ST/PALLET: 18

DE’LONGHI LUCHTBEHANDELING
AC230

VERPAKKING
Afmetingen (lxbxh) (mm)

8004399370197
0137103010

475x285x550

Bruto gewicht (Kg)

8,900

Netto gewicht (Kg)

7,200

OMDOOS
Afmetingen (lxbxh) (mm)
Bruto gewicht (Kg)
EAN

475x285x550
8,900
-

AANTALLEN
Per omdoos
Per pallet

1
18

LUCHTBEHANDELING

LOGISTIEKE INFORMATIE
REFERENTIE
EAN
SAP

LUCHTREINIGER

