
Minden szegletben hatásos 
Spirális levegőmozgást előidézve, a Pure A9 nagyobb távolságra és fokozott 
hatékonysággal teríti szét az egészséges levegőt a helyiségben, megőrizve a 
légmozgás természetességét.

Állandó kontroll
Ön otthon vagy út közben egyaránt megfigyelheti és optimalizálhatja otthona 
levegőminőségét az alkalmazás segítségével, de akár le is pihenhet, mert a 
PURE A9 mindent elintéz Önnek.  Ellenőrizze egy adott időtartamra 
vonatkozóan a működést, az okos összefoglalókat vagy egyszerűen állítsa be 
preferenciáit! A PURE A9 alkalmazás az

Könnyedén alkalmazkodik bármilyen helyzethez 
Egyéni és szezonális igényeinek ismeretében segítünk 
Önnek a Pure A9 személyre szabásában, a megfelelő 
szűrő kiválasztásával. Minden szűrő egyedi címkével 
van ellátva, ami biztosítja a levegőtisztító optimális 
működését. Ez a címke nyilvántartja a szűrő 
használatát is, így a csere időpontja pontosan

Reagál a környezeti változásokra
Az egyedülálló PureSense rendszer folyamatosan 
érzékeli a beltéri levegő szennyezettségét, és úgy 
állítja be a levegőáramlást, hogy Ön mindig 
egészséges levegőjű otthonba érkezzen haza. Amíg 
távol van, a Pure A9 a maximális sebességi fokozat 
alkalmazásával hatékonyan megtisztítja a levegőt. 
Amikor

Csendes, és okos
A 17 dB(A)* minimális zajszinttel az Ön Pure A9 
készüléke annyira halkan működik, hogy Ön szinte 
észre sem veszi.  A zajszint maximális sebesség 
mellett is csupán 49 dB(A)*, vagyis a készülék 
csendesebb az Ön otthoni vacsora mellett folytatott 
társalgásánál.  * a készülék előtt, attól 1 m távolságra

Személyre szabott légtisztítás
Az új, online is kapcsolódó légtisztító gyorsan reagál a környezet változásaira. 

Product Benefits & Features

• Automatikus mód
• Alacsony zajszint
• Fényérzékelő

Pure A9 Purification
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 Magasság (mm)  565
Mélység (mm) 315
Szélesség (mm)  315
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 7.9

CADR m³/h, füst (AHAM) 442
Max helyiségméret, m2 (max. 
sebesség) (AHAM) 37

Max. zajszint (1m), dB(A) 46
WIFI kapcsolat Igen

Technológia
5-lépéses szűrés: Előszűrő & 

Antibakteriális réteg & EPA13 szűrő & 
Aktívszén és ionizálás

Hozzátartozó szűrő BREEZE360 Complete Szűrő 
EFDBRZ4

Product Specification
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