
Smarta filter
Varje PURE A9 360-filter är utrustat med en smart tag som mäter 
finpartikelexponeringen och återstående livslängd för filtret. Appen kommer att 
indikera när det är dags att byta filtret, vilket innebär att du kan vara helt säker 
på att filtret är fullt.

360 filtreringsteknik 
PURE A9 360-filter med den senaste 
filtreringstekniken. Det unika förladdade filtermedlet ger 
en mycket effektiv barriär mot mikroskopiska partiklar, 
med stor kapacitet och lång livslängd tack vare den 
enorma ytan i den cylindriska filterkonstruktionen.  
Samtidigt som den levererar exceptionellt hög

Skydda din familj från oönskade 
gäster/antibakteriellt skydd
Skydd mot luftburna bakterier är avgörande för att 
skapa en hälsosammare hemmiljö. PURE A9 360-filter 
innehåller ett naturligt effektivt antibakteriellt medel som 
neutraliserar bakterieenzymer på cellulär nivå, vilket 
eliminerar upp till 99,9 % av de bakterier som finns i 
hemmet och förhindrar

Exceptionell pollenfiltrering
Det speciellt framtagna BREATHE360-filtret fångar in 
och neutraliserar över 99 % av luftburna pollenpartiklar, 
vilket inte ska ge några allergiska reaktioner när det är 
dags att byta filter. Superhögt luftflöde innebär 
höghastighetsavlägsnande av pollen från 
inomhusluften, vilket hjälper till att

Fångar och neutraliserar upp till 99 % av luftburna pollenpartiklar, vilket hjälper 
till att minimera allergiska reaktioner. Superhögt luftflöde innebär snabb 
borttagning av pollen och exceptionellt skydd mot pollenrelaterade allergier. En 
"Smart Tag" beräknar filtrets livstid och i Wellbeing appen ser du när det är 
dags att

BREATHE360 Skyddsfilter mot pollen
Fångar och neutraliserar upp till 99 % av luftburna pollenpartiklar, vilket hjälper 
till att minimera allergiska reaktioner. Superhögt luftflöde innebär snabb 
borttagning av pollen och exceptionellt skydd mot pollenrelaterade allergier. 
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Produkttyp EFDBTH4 Pure A9 BREATHE360 
pollenfilter för modell PA91-404DG/GY

DistriCode 9009229742
Varumärke Electrolux
EAN-kod 7319599035212
Produktnummer (PNC) 900 922 974

Tekniska specifikationer

EFDBTH4 Pure A9 BREATHE360 pollenfilter 
 för modell PA91-404DG/GY

EFDBTH4


