
 

Seria SIGNATURE 
 

PURIFICATOARE DE AER 

 
Aer pur și proaspăt 

pentru mediul dvs. de interior 
 

 Principalele avantaje: 
 

− Putere mare pentru o utilizare optimă în încăperi de familie și birouri de mari 
dimensiuni. 

− Tehnologia brevetată PlasmaWaveTM se ocupă și de cei mai mici poluanți. 
− Filtrarea True HEPA reală captează 99,99 % dintre particule până la 

dimensiuni de 0,3 microni. 
− Detector al calității aerului pentru o epurare de cea mai mare performanță. 
− Certificare de către ARB conform căreia nu produce ozon dăunător 
− Testat pentru clasificarea debitului de aer curat (CADR) și certificat de 

Asociația Americana aProducătorilor de aparate electrocasnice (AHAM). 
 

 Caracteristici 
 

− Recomandat pentru încăperi de până la 45 m2. 
− Proces de filtrare în cinci etape, care include tehnologiile de pre-filtrare, 

filtrare pe bază de carbon activ, filtrare True HEPA, CleancelTM și 
PlasmaWaveTM 

− Filtrele HEPA și de carbon pot fi spălate, pentru costuri de întreținere reduse 
− Mod automat, cu reglarea vitezei ventilatorului 
− Mod de așteptare pentru o funcționare cu cost redus 
− Mânere pentru transportare 
− Indicator pentru înlocuirea filtrelor, bazat pe utilizarea efectivă 
− Orificiu de ieșire a aerului configurat pentru a asigura o calitate consecventă a 

aerului în încăpere 
− Panou de comandă ușor de utilizat 
− Telecomandă 
− Senzor de lumină pentru economie de energie optimizată 
 

 Accesorii 
 

− Casetă de filtre de schimb (WRF-30CHC / WRF-45CHC) care include un pre-
filtru, un filtru de carbon și un filtru True HEPA. 

Specificații 

 Model 

Recomandat pentru încăpere cu dimens. (m2) 

 CADR (fum/praf/polen) 

Putere (Wați) 

Dimensiuni (L x A x Î) (mm) 

 

Viteze ventilator 

 

Greutate (kg) 

 

Nivel maxim de zgomot (dB) 

 

Debit de aer (m3/min.) 

 

 

WAC-U300 WAC-U450 

Până la 28 Până la 45 

197 / 197 / 214 298 / 291 / 343 

1,1 / 2,5 / 4 / 5,5 1,4 / 3,1 / 5 / 8,2 

4 4 

55 60 

110 60 

415 x 220 x 550 440 x 260 x 660 

7 8 


