
KC-A60EU W

VOOR RUIMTES TOT CIRCA 48M2
LUCHTBEVOCHTIGER EN LUCHTREINIGER
VOORZIEN VAN WIELEN EN WATERTANK MET
DRAAGHENDEL
DUBBELE LUCHTZUIVERING, VIA FILTERS EN
PLASMACLUSTER IONEN
ANTI-MICROBACTERIEEL HEPA FILTER MET
AFWASBAAR KOOLSTOF FILTER
STOF-, TEMPERATUUR-, GEUR- EN
VOCHTSENSOREN MET POLLEN PROGRAMMA
LUCHTVERPLAATSINGSCAPACITEIT 396 M3/U
LUCHTBEVOCHTIGINGSCAPACITEIT 730ML/U

De KC-A60EUW Sharp luchtreiniger is voorzien van een grote watertank (4,0L) Hij werkt daardoor niet alleen als luchtreiniger
maar ook als luchtbevochtiger. Zo zal de luchtreiniger/bevochtiger, afhankelijk van de temperatuur, in de automatische stand
altijd naar een luchtvochtigheids percentage van tussen de 55% en 65% streven, dat is het meest comfortabele % voor het
menselijk lichaam. Tegelijkertijd worden de luchtzuiverende plasmaclusterionen omringt door de waterdeeltjes. De statische
electriciteit in de ruimte wordt hierdoor drastisch verminderd. Dit zorgt weer voor een gezonde, verfrissende balans van ionen
(zoals deze ook in de natuur voorkomt), minder stof vorming en minder allergenen op bv. kleding. Doordat de
waterdeeltjes(samen met de plasmaclusterionen) ook in stof, zoals vloerbedekking, gordijnen, stoffen bankstellen, dekbedden,
kussens etc. door kunnen dringen, kunnen de plasmaclusterionen hun reinigende werking nu ook tot diep in deze stoffen
uitvoeren.De KC-A60EUW is voorzien van handige zwenkwielen, zodat hij heel eenvoudig te verplaatsen is. Bovendien is de
watertank uitgerust met een draaghendel, een ruime water bijvulopening en is deze stabiel neer te zetten. Dit maakt het
bijvullen van de watertank nog eenvoudiger. De KC-A60EUW is geschikt voor gebruik in een ruimte van 48m2, zeer stil (19 dB)
en energiezuinig (5,3W) in gebruik, en voorzien van 4 aparte stof, temperatuur, geur en vocht sensoren. Verder heeft de KC-
A60EUW een gedetailleerd kleuren display. Zo is de conditie van de lucht af te lezen door middel van een stof monitor. De
luchtvochtigheid wordt daarbij ook apart per % weergeven.
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ALGEMEEN

Luchtreinigings systeem:  high-density PCI generator and fan
Bevochtigingsfunctie:  
Geschikte vloeroppervlakte (zonder luchtbevochtiging) m²:  48
Max. luchtverplaatsings capaciteit zonder bevochtiging (m³/u.):  396
Plasmaclusterionen-mode:  
Ventilator snelheid:  3 (Max/Med/Low)
Inverter-gebruik:  

FILTERS

Pre-filter:  
Ontgeuren:  yes, washable deodorizing
Mistfilter of bevochtigingsfilter:  
HEPA filter:  
Levensduur, HEPA Filter, Koolstof filter:  up to 10 years
Levensduur filter, Nevel of bevochtiging:  up to 10 years

BEVOCHTIGING

Bevochtigingsfunctie:  
Watertankcapaciteit (liter):  4,0
Max. bevochtigings capaciteit (ml/u.):  730

SENSOR

Geur:  
Stof:  
Temperatuur:  
Luchtvochtigheid:  
Fijnafstelling:  
Automatische inschakeling d.m.v. sensor:  
Stofmonitor:  

SPECIALE PROGRAMMA'S

Ionen-Douche:  
Pollen:  

DISPLAY

Renigingsindicator:  
Display ON/OFF knop:  
Plasmacluster-indicatielamp:  
Watertank indicator (Liter):  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Volt/Frequentie:  220-240 V/50/60 Hz
Stand-by vermogen:  0,9 W
Geluidsniveau in cleaning mode high / mid / low:  49/40/19
Kleur:  white
Gewicht (kg):  11,0
Buitenafmetingen (B x D x H) in mm:  416x295x643
EAN:  4974019764672

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Filterset:  
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