
Indånd renere luft med denne nytænkende luftrenser. Oplev forskellen med
fjernmålingsteknologi, to luftstrømme og DuPont-filtrering. Oplev forskellen med en ny
slags luftrenser, som kombinerer videnskab, stil og teknologi. Med DuPont-filtrering,
opsamler Leitz TruSens Z-3000 forurenende stoffer og neutraliserer luft ved
automatisk at tilpasse sig skiftende luftkvalitetsforhold i et rum.

Egenskaber
Renere luft, hvor det betyder mest. Med en SensorPod, der er placeret væk fra luftrenseren,
overvåges luftkvaliteten overalt i rummet for at optimere distribueringen af ren luft i hele rummet
Justerer automatisk blæsehastigheden som svar på SensorPod-luftkvalitetsmålingerne
Leitz TruSens holder dig informeret. En farvekodet, oplyst ring og en numerisk værdi kommunikerer
god, moderat eller dårlig luftkvalitet
PureDirect teknologi bruger to luftstrømme til at distribuere luften bedre, og derved leveres en rene
luft mere effektivt
360 grader DuPont HEPA-filter fanger forurening og VOC-gasser/lugt fra alle retninger. UV-lys dræber
bakterier og mikrober, som sætter sig fast i filteret
Det moderne design med den elegante touch-kontrol og integreret håndtag passer perfekte i de fleste
rum

Specifikationer

Produktreference 2415114EU

Farve Hvid

Dimensioner (B x H x D mm) 285 x 720 x 285

Strømforsyning 220-240V 50/60Hz

Auto tilstand Ja

Detaljeret farve Hvid/Sølv

Luft udskiftet 4 gange i timen 35 m2

Luft udskiftet 5 gange i timen 28 m2

Luftleveringstype PureDirect

Garantiperiode 2 år

Luftkvalitetsindikator Numerisk & Farve display

Effekt (W) 68

Indikator for skift af filter Kul, HEPA, UV

Motortype Brushless DC Motor

Timerindstillinger 2/4/8/12 timer

Lydniveau 32 - 66 dB

Luftindtag 360°

Luft udskiftet 2 gange i timen 70 m2

Kan dæmpes Ja

Nattilstand Ja

Leitz TruSens™ Z-3000 Luftrenser med SensorPod™
Luftkvalitetsmonitor, Store rum



HVID

Luftkvalitets Sensortype PM 2.5 / PM 10

Vægt 5,7

Minimumskøb 0
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