
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purificator de aer 
True HEPA 

CU   Plasma WaveTM 

AER CURAT. PERFECȚIONAT. 

Conceput pentru performanță optimă 
în spații de până la 28m2. 

Purificatorul de aer True-HEPA WINIX  Modelul U300, cu PlasmaWaveTM 

Vă prezentăm procesul nostru unic  de purificare a aerului în 5 etape, cu pre-filtru 

lavabil, înveliș antimicrobian cleancelTM, filtru True-HEPA cu eficiență de 99,99 %,filtru de carbon 

lavabil și control avansat al mirosurilor și tehnologie PlasmaWaveTM; senzor ce detectează calitatea 

aerului, ventilator cu 4 viteze, mod automat și telecomandă. Marcaj Energy Star; clasificare AHAM 

pentru încăperi cu dimensiunea de 28m2. 

WINIX - Cel mai curat aer pe care îl puteți produce acasa.Perfectionat. 

Praf Particule 
animale 

Păr și 
blană 

Polen Spori de 
mucegai 

Fum de 
tutun 

Mirosuri 
casnice 

Vapori 
chimici 

Purificatoarele de aerWINIX Signaturecaptează 99,99%* din: 

*particule de pana la 0,3 microni 

Vă prezentăm noua 

Serie de purificatoare de aer WINIX Signature 

Purificarea aerului în 5 etape 
Elimină în mod eficient o gamă largă 
de mirosuri; alergeni, alți poluanți 
aeropurtați, printre care: 
praf, fum, polen, mirosuri, particule 
exfoliate de pe pielea animalelor de 
companie, spori de mucegai și 
substanțe chimice organice 

Tehnologie 
PlasmaWaveTM 
Descompune în siguranță 
mirosurile, alergenii, vaporii  
chimici și alți poluanți la nivel 
molecular, fără să producă 
ozon dăunător. 

Ventilator cu 4 viteze 
De la modul Quiet pentru o 
funcționare silențioasă și eficientă 
din punctul de vedere al energiei 
până la modul Turbo pentru 
performanță supremă.  

Filtrare True-HEPA 
Captează 99,99 % din poluanții 
aeropurtați, materiile exfoliate de pe 
pielea animalelor, polen, spori de 
mucegai și alți alergeni cu 
dimensiuni mai mari de 0,3 microni.  

Filtru de carbon lavabil și 
control avansat al mirosurilor 
De 3 ori mai eficient în captarea și 
neutralizarea mirosurilor provenite de la 
animale, prepararea alimentelor, fum și 
alte activități casnice.  

Senzor de lumină 
Poate micșora automat viteza 
ventilatorului și poate estompa lumina 
afișajului pentru funcționarea 
silențioasă pe timpul nopții.  

Clasificarea dimensiunii 
încăperilor (CADR) 
28m2 - camere de familie și încăperi 
multiple.  

Senzor de detectare a calității 
aerului, cu mod automat și 
indicator vizual 
Monitorizează mediul și reglează 
automat setările epuratorului de aer 
pentru performanță optimă și epurare 
superioară a aerului.  

Certificare Energy Star 
Pentru a economisi bani.  

Purificatorul de aer 
Winix 

Descoperiți 
diferența! 



 

Purificator de aer 
True HEPA 

CU   Plasma WaveTM AER CURAT. PERFECȚIONAT. 

Sistem exclusiv de purificare a aerului în 5 etape 

Ce trebuie să caut atunci când doresc să cumpăr un purificator de aer? 
Ce înseamnă CADR (debitul de aer curat) 
 

Căutați doar modele cu certificare AHAM. Asociația Americana a 
producătorilor de aparate electrocasnice (AHAM) este o organizație care 
certifică rezultatele testării aparatelor electrocasnice, inclusiv ale 
purificatoarelor de aer. Clasificarea CADR efectuată de AHAM ajută la 
clarificarea pretențiilor de performanta pe care le afișează diferitele produse 
și care pot face ca alegerea unui purificator de aer să devină o provocare. 
AHAM realizează acest lucru furnizând o dimensiune recomandată a 
încăperii și un debit al aerului curat specifice unui model. În esență, CADR 
stabilește cât de bine reduce un purificator de aer poluanți cum ar fi fumul 
de țigară,polenul și praful. 

Testat în mod independent. 
Se bucură de încrederea 
clientului. 

DIMENS. ÎNCĂPERE ÎNCHISĂ SUGERATĂ 

28m2 
DEBIT DE AER CURAT (CADR) TESTAT 

Cu cât cifrele CADR sunt mai mari, cu atât mai rapidă 
este epurarea aerului 

FUM TUTUN PRAF POLEN 

Epuratoarele de aer portabile sunt cel mai eficiente în 
încăperi unde toate ușile și ferestrele sunt închise. 

www.ahamverifide.org 

Etapa 5 
Tehnologia PlasmaWaveTM avansată asigură bariera finală de protecție atacând mirosurile, alergenii, 
vaporii chimici și alți poluanți la nivel molecular - fără a produce ozon dăunător - pentru a produce cel 
mai curat aer posibil. 

Etapa 4 

Controlul avansat al mirosurilor, calitate superioară 
Filtrul de carbon activ îmbunătățește calitatea aerului absorbind și neutralizând în mod eficient 
mirosurile puternice cauzate de amoniac, bacterii și alți compuși asociați cu animalele de companie și 
obiectele casnice. Acesta poate fi spălat și reintrodus pentru un an de utilizare. 

Etapa 3 
Filtrul True-HEPA cu eficiență ridicată captează 99,99 % 
din poluanții aeropurtați cum ar fi particulele de piele 
exfoliate de pe animalele de companie, polenul, sporii de 
mucegai, fumul de tutun, praful, microbii și alți alergeni. 

Etapa 2 
Filtru inovativ Early-Stage tratat cu tehnologie antimicrobiană 

 Protecția reduce în mod eficient dezvoltarea 
bacteriilor, fungilor, ciupercilor, mucegaiurilor și acarienilor. 

Etapa 1 
Pre-filtru antibacterian captează în mod eficient particule mari cum ar fi firele din 
blana animalelor de companie, fibrele și praful; limitează în mod semnificativ 
creșterea impurităților; maximizează durata de viață a filtrului HEPA și poate fi clătit și 
refolosit în mod repetat pe toată durata de viață a casetei de filtre. 

Specificații detaliate 
MODEL U300 
NR. ARTICOL 114100 

Nume produs Purificator de aer True HEPA Winix Signature 
Model U300 cu PlasmaWaveTM 

Clasificare AHAM a dimensiunii încăperii 28m2 
CADR AHAM (praf/fum/polen) 197/197/214 
Nr. filtru de schimb 114190 

Epurare a aerului în 5 etape 

1) Pre-filtru cu posibilitate de spălare 
2) Înveliș antibacterian cleancelTM 
3) Filtru True HEPA lavabil și eficiență de 99,99 % 
4) Filtru de carbon lavabil și control avansat al 

mirosurilor 
5) Tehnologie PlasmaWaveTM 

Tehnologie PlasmaWaveTM Da 
Eficacitate True-HEPA 99,99 % pana la 0.3 microni 

Filtru de carbon Filtru de carbon cu posibilitate de spălare și control 
avansat al mirosurilor 

Antimicrobian cleancelTM 
Marcaj Energy Star Da 
Senzor pentru calitatea aerului Da 
Senzor de lumină Da 
Mod de așteptare Da 
Mod automat Da 
Indicator pentru înlocuirea filtrelor Da (bazat pe utilizarea efectivă) 
Număr de viteze ale ventilatorului 4 
Afișaj electronic Digital 
Culoare (corp/laterală) Alb/argintiu metalic 
Specificații tehnice 
Produs de Winix 
Tara de Origine Coreea de Sud 
Dimensiuni (mm) (lățime) 415 x (adâncime) 220 x (înălțime) 550 
Greutate  7 kg 
Tensiune  220 V 
Cablu de alimentare 2 știfturi de contact  
Putere în wați (mod Low/Turbo) 3 / 60 
CADR praf/Wați 3,28 
Admisie aer Partea laterală 
Orificiu de evacuare a aerului Partea superioară 
Viteza de schimbare a aerului (m3/ora) 
(mod Quiet/Med/High/Turbo) 66/150/240/330 

Nivel sonor - mod Low/Turbo (db) 28/52 
Certificări 
Certificare ARB Da 
Certificat CARB/FCC Da 
Marcaj Energy Star Da 
Informații cu privire la garanție 
Garanție 3 ani, limitată 
Informații cu privire la filtrele de schimb 
RF21WUL (nr. articol 114190) Casetă de filtre lavabile 

 


