
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 
mérve

Az AirSurround rendszert úgy tervezték, hogy a helyiség minden sarkát 
elérje.
Az AirSurround rendszer nagyteljesítményű, de akadálymentes spirális 
mozgást alakít ki a beltéri levegőben, melynek köszönhetően az hatékonyan 
kering és a levegő akár háromszor gyorsabban is megtisztítható, az előző 
generációkkal összehasonlítva. A Pure A9 maximum 92 m² (az óránként 
végrehajtott levegőváltásokra vonatkozó svéd

A testreszabott szűrés az Ön igényeinek 
megfelelően
Szabja testre saját Pure A9 készülékét személyes és 
szezonális szükségleteinek megfelelően, 5 lépéses 
tisztítással! Mindegyik szűrő egyedi okos jelöléssel van 
ellátva, mely nyomon követi a használatot. A szűrő 
eltávolítása és újbóli installálása esetén a következő 
szezonban is automatikusan

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

Reagál az Ön környezetének a változásaira
Az egyedülálló PureSense rendszer folyamatosan méri 
a bel- és kültéri levegőminőségi értékeket és 
automatikusan beállítja a légtisztítási arányt, hogy Ön 
egészséges belső környezetbe érkezhessen haza.

Testreszabott légtisztítás
Az új, applikációs vezérlésű légtisztító alkalmazkodik az Ön környezetében 
bekövetkező változásokhoz. 

Product Benefits & Features

• Automatikus mód
• Alacsony zajszint
• Fényérzékelő

Pure A9 légtisztító
PA91-404GY
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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 Van

Technológia
5-lépéses szűrés: Előszűrő & 

Antibakteriális réteg & EPA13 szűrő & 
Aktívszén és ionizálás

Hozzátartozó szűrő BREEZE360 Complete Szűrő 
EFDBRZ4

Product Specification
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