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 w kartonie
sztuki

na palecie
sztuk

Ze względu na ciągły rozwój produktów,
fotografie na opakowaniu mogą nieznacznie

odbiegać od rzeczywistego produktu.
Dotyczy to w szczególności odcieni kolorów

i oznaczeń na produkcie.
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37,1 x 18,3 x 47 cm

40 W

220-240 Volt 50 Hz

N’OVEEN AP3500 X-LINE

WYMIARY PRODUKTU / PRODUCT DIMENSIONS

MODEL

NAPIĘCIE / VOLTAGE

POBÓR MOCY / POWER

5,90 / 6,74 kg N.W/G.WWAGA PRODUKTU / PRODUCT WEIGHT

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DETAILS

41,5 x 24 x 52 cmWYMIARY OPAKOWANIA / BOX DIMENSIONS

POWIERZCHNIA DZIAŁANIA / WORKING AREA do / up to 50 m2

OCZYSZCZACZ POWIETRZA
AP3500 X-LINE

PL

Wskaźnik wymiany filtra

Funkcja jonizacji – uwalnianie jonów ujemnych

12-godzinny timer

Funkcja Sleep – dostosowanie urządzenia do cichej pracy w nocy

Nowoczesny wygląd

Cyfrowy wyświetlacz

Dotykowy panel

Funkcja Auto – dostosowuje pracę urządzenia do stopnia 
zanieczyszczenia powietrza
3-stopniowa regulacja prędkości nawiewu

Wysoka efektywność oczyszczania powietrza

Szybka, intuicyjna obsługa

Przepływ powietrza: do 240 m3/h

Wydajność nawilżania: do 350 g/h

Powierzchnia działania: do 50 m2

3-STOPNIOWY SYSTEM FILTRACYJNY

Filtr Nano-silver usuwa, 
likwiduje bakterie, 
zatrzymuje cząstki 
pyłków co przedłuża 
żywotność filtra HEPA

Filtr HEPA pochłania 
do 99,97% cząstek 

i pyłków

Filtr z aktywnym 
węglem eliminuje 

nieprzyjemne zapachy

SLEEP
dostosowanie urządzenia do cichej 
pracy w nocy

ANION
ulepszona jonizacja

PANEL DOTYKOWY

TIMER

SPEED
3-stopniowa regulacja prędkości nawiewu

AUTO
automatyczne dopasowanie do stopnia 
zanieczyszczeniaOczyszczacz powietrza 

N'OVEEN AP3500 X-LINE
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Filter replacement indication

Ionization function - negative ion release

12 hour timer

Sleep function - quiet night work

Modern design

Digital display

Touch panel

Auto - adjusts operation according to the air pollution level

3-stage speed control

High efficiency of air purification

Quick, intuitive operation

Air flow: up to 240 m3/h

Humidification capacity: up to 350 g/h

Working Area: up to 50 m2

3-STAGES FILTER SYSTEM

Nano-silver filter kills 
bacteria, collects 
big dust particles 
and prolongs 
the lifetime of HEPA

HEPA filter collects 
99.97% of the floating 

particles

Active carbon 
filter eliminates 
strange odors 
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