
Állandó kapcsolat és irányítás
Meghatározott feladatok ellenőrzése és ütemezése az Electrolux Wellbeing 
alkalmazással. A (PM1, 2,5, 10) részecskék felismerésére szolgáló 
érzékelőknek köszönhetően a Smart mód szerint használt Well A5 légtisztító 
az otthonában észlelt értékek alapján állítja be a légtisztítás sebességét.

360 fokos légáramlási rendszer
A Well A5 légtisztító légáramlási rendszerének 360 fokos légbeömlője és az 
előlap széleit lefedő kialakítása 3D ventilátorral és korszerű légszűréssel 
párosul. 

Mindössze 7 perc**** alatt tisztává teszi a szoba levegőjét.

Hordozható és igényekhez igazítható légtisztító
A személyre szabott készlet3 megvásárlása esetén az 
akár egy kézzel is hordozható Well A5 légtisztítót 
bármikor elhelyezheti abba a helyiségbe, ahol arra a 
legnagyobb szüksége van, és tökéletesen testre 
szabhatja**. A két lábnak köszönhetően kissé döntött 
pozícióban a padlóra állítható, a

Hatékony légtisztítás négy lépésben
A négyfokozatú légtisztító rendszer a 2,5 mikrométer 
(μm) (PM2,5) méretű4 részecskék akár 99,93%-ának 
és a gyakori illékony szerves vegyületek*** akár 92%-
ának a kiszűrésére is alkalmas.

Az utolsó simítások, hogy tökéletessé tegye 
otthonát 
Egyedülállóan korszerű formatervének köszönhetően a 
Well A5 légtisztító hálószobájával vagy otthona más 
helyiségeivel is tökéletes egységet alkothat. A 24 dB
(A)* zajszint az enyhe eső hangjának felel meg, hogy 
ne váljon zavaróvá az otthoni környezete számára.

Hatékony légtisztítás, az Ön igényeire szabva. 
Új fejlesztésű és kifejezetten helytakarékos, többlépéses légtisztítást lehetővé 
tevő termékcsaládunk készülékei a padlón és a falon egyaránt elhelyezhetők, 
hogy gyorsan és egyszerűen tisztává tegyék otthona levegőjét. Az előlap 
Kvadrat szövetborításának köszönhetően a légtisztító ízlésesen személyre 
szabható a külön
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 Magasság (mm)  579
Mélység (mm) 213
Szélesség (mm)  480
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 6.1

CADR m³/h, por (AHAM) 311
CADR m³/h, pollen (AHAM) 351
CADR m³/h, füst (AHAM) 290
Max helyiségméret, m2 (max. 
sebesség) (AHAM) 25

WIFI kapcsolat Igen

Technológia
4-lépéses szűrés: Előszűrő & 

Antibakteriális réteg & E12 szűrő & 
Aktívszén

Hozzátartozó szűrő E12 fine particule filter carbon filter
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