
Inteligentní a tichá
Čistička Pure A9 dosahuje minimální hladiny hluku jen 17 dB (A) a pracuje tak 
tiše, že ji vůbec nevnímáte. I při maximální rychlosti je hladina hluku pouze 46 
dB (A)˟ – takže je tišší než běžný rozhovor v domácnosti. ˟Měřeno ve 
vzdálenosti 1 m od přední strany přístroje.

AirSurround dosáhne do všech koutů
Technologie AirSurround vytváří silný, avšak plynulý spirálový pohyb vzduchu. 
Touto účinnější cirkulací čistí vzduch až třikrát rychleji než předchozí 
generace. Čistička Pure A9 je vhodná pro místnosti do 92 m2 (podle 
švédských nařízení o výměně vzduchu za hodinu), resp. 37 m2 (US AHAM).

Filtrace se přizpůsobí vašim potřebám
Přizpůsobte si Pure A9 vašim osobním a sezónním 
potřebám s pomocí našeho filtru CLEAN360 a 
5stupňového systému čištění. Každý filtr má unikátní 
inteligentní štítek, který sleduje jeho využití. I když filtr 
vyndáte a následující sezónu zase vrátíte, štítek 
automaticky rozpozná zbývající životnost.

Nepřetržité sledování
Aplikace PURE A9 je dokonalým asistentem kvality 
vzduchu ve vaší domácnosti, i když jste právě na 
cestách. Jejím prostřednictvím můžete kontrolovat 
plnění úkolů v daném časovém období, prohlédnout si 
souhrnný přehled o provozu nebo jednoduše změnit 
svá nastavení. 

Reaguje na vaše prostředí
Jedinečná technologie PureSense nepřetržitě měří 
kvalitu vnitřního a vnějšího vzduchu a automaticky 
upravuje míru čištění tak, abyste se vraceli do zdravé 
domácnosti.

Domov čistě bez virů a bakterií
Nová čistička vzduchu s funkcí konektivity se přizpůsobí změnám ve vašem 
prostředí. Antibakteriální látky a filtr neutralizují 99,9 % bakterií a zabraňují 
jejich množení.

Specifikace a benefity

• Vzdálené ovládání prostřednictvím mobilní aplikace skrze Android a iOS
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Hlučnost (pozice 1/2/3/4/5) (dB(A)) 17/18/20/25/31
Barva Šedá
Výška (mm) 565
Šířka (mm) 315
Hloubka (mm) 315
Hmotnost (kg) 7.9
Napájecí napětí (V) 220-240
Délka přívodního kabelu (m) 2
EAN kód produktu 7332543636556
Kód produktu (PNC) 950 011 383
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