
RING
DF602
Oczyszczacz powietrza 

Odpowiedni dla dzieci
Daje  dzieciom  najlepsze  warunku  do  nauki  oraz  poprawy

pamięci  aby  były  bardziej  skoncentrowane  i  wzmocniły  układ
odpornościowy

Fotokatalizator
Filtrująca warstwa dwutlenku siarki wychwytująca formaldehyd,
benzen, tlenki węgla, tlenki azotu i inne szkodliwe substancje.

Miernik jakości powietrza
Urządzenie  posiada  miernik  jakości  powietrza,  dzięki  czemu
automatycznie  dostosowuje  tryb  pracy  do  panujących  w

pomieszczeniu warunków.

6-typów oczyszczania powietrza

Łatwo rozwiązują wszystkie problemy z jakością powietrza aby

ułatwić życie i zapobiegać chorobom układu oddechowego

Dotykowy panel sterowania
Wykonany  z  wysokiej  jakości  akrylu  pokrytego  ochronną
warstwą.

Jonizator anionowy
Jonizator uwalnia elektrony do przepływającego powietrza które
łączą  się  z  cząsteczkami  tworząc  aniony  które  następnie

przywierają  do  kurzu,  zanieczyszczeń,  dymu  papierosowego  i
alergenów formując większe cząstki wyłapywane na końcu przez

dodatnio naładowany filtr.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia pracy 40m2 - 60m2

Moc 35W

Przepływ powietrza 260 m3/h

Wymiary 352x190x615 mm

Waga 10 kg

Zasilanie 220V-240V/AC 

Rodzaje filtrów filtr wstępny, filtr HEPA, NANO 
katalizator, węgiel aktywowany 

Głośność ≤ 50 dB 

Timer 1/4/8/12

Filtr HEPA >=0,1nm 

Poziom absorbcji 
węgla aktywowanego

28mr 

Liczba anionów 10 000 000 szt/cm3 

60m2
POKRYCIE

<50dB
GŁOŚNOŚĆ



HEPA
DF601
Oczyszczacz powietrza 

Odpowiedni dla dzieci

Daje  dzieciom  najlepsze  warunku  do  nauki  oraz  poprawy

pamięci  aby  były  bardziej  skoncentrowane  i  wzmocniły  układ
odpornościowy

Dotykowy panel sterowania

Wykonany  z  wysokiej  jakości  akrylu  pokrytego  ochronną
warstwą.

3 poziomy nawiewu

Dzięki  nowoczesnemu  silnikowi  możemy  ustawić  3  poziomy
prędkości nawiewu dostosowane do indywidualnych upodobań.

Węgiel aktywowany

Skutecznie  absorbuje  szkodliwe  substancje  takie  jak:
formaldehyd benzen i inne nieprzyjemne w zapachu elementy.

Filtr UV

Praca urządzeń filtrujących wspomagana jest  przez  lampę UV,
która posiada właściwości antybakteryjne i skutecznie rozkłada

elementy organiczne oraz substancje toksyczne.

6-typów oczyszczania powietrza

Łatwo rozwiązują wszystkie problemy z jakością powietrza aby

ułatwić życie i zapobiegać chorobom układu oddechowego.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia pracy 20m2 - 40m2

Moc 35W

Przepływ powietrza 230 m3/h

Wymiary 330x200x610 mm 

Waga 8 kg

Zasilanie 220V-240V/AC 

Rodzaje filtrów filtr wstępny, filtr HEPA, NANO 
katalizator, węgiel aktywowany 

Głośność ≤ 50 dB 

Timer 1/2/3/4/5/6/7/8

Filtr HEPA >=0,1nm 

Poziom absorbcji 
węgla aktywowanego

28mr 

Liczba anionów 10 000 000 szt/cm3 

40m2
POKRYCIE

<50dB
GŁOŚNOŚĆ



CUBE
JP09
Oczyszczacz powietrza

Odpowiedni dla dzieci

Daje  dzieciom  najlepsze  warunku  do  nauki  oraz  poprawy

pamięci  aby  były  bardziej  skoncentrowane  i  wzmocniły  układ
odpornościowy.

Potrójna filtracja
System  oczyszczania  powietrza  wykorzystuje  12  mln  jonów
ujemnych. Uzyskujesz świeże i rześkie powietrze.

6-rodzajów oczyszczania powietrza
Łatwo rozwiązują wszystkie problemy z jakością powietrza aby
ułatwić życie i zapobiegać chorobom układu oddechowego

Filtr wstępny
Zatrzymuje większe cząsteczki pyłu zawieszonego w powietrzu
w celu zapobiegania chorobom układu oddechowego.

Węgiel aktywowany
Skutecznie  absorbuje  szkodliwe  substancje  takie  jak:
formaldehyd benzen i inne nieprzyjemne w zapachu elementy.

Fotokatalizator
Filtrująca warstwa dwutlenku siarki wychwytująca formaldehyd,
benzen, tlenki węgla, tlenki azotu i inne szkodliwe substancje.

SPECYFIKACJA

Powierzchnia pracy 10m2 - 20m2

Moc 5W

Przepływ powietrza 30 m3/h

Wymiary 170x170x120 mm 

Zasilanie 220V-240V/AC 

Rodzaje filtrów filtr wstępny, NANO katalizator, 
węgiel aktywowany 

Głośność ≤ 30 dB 

Filtr HEPA >=0,1nm 

Poziom absorbcji 
węgla aktywowanego

28mr 

Liczba anionów 12 000 000 szt/cm3 

20m2
POKRYCIE

<30dB
GŁOŚNOŚĆ



Do naszych odświeżaczy posiadamy zestawy wymiennych filtrów:



KONTAKT

e-mail:
importokazji@gmail.com  

telefon:
798 820 962
502 604 204

mailto:importokazji@gmail.com
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