FA 279






Verlaagde ventilatorsnelheid voor stillere
werking.
Nieuwe knoppen met achtergrondverlichting.
Verlicht LCD-scherm.
3 niveaus van LCD-helderheid voor gebruik
overdag / 's nachts.
Nieuwe slaapknop op afstandsbediening.

VOORDELEN:
 Neutraliseert rook, verschillende geuren
waaronder chemicaliën, sigarettenrook.



Heeft een sanitaire optie die perfect is tegen schimmels, microben, virussen en de meeste
ziektekiemen in de lucht.



Vernietigt zware pollendeeltjes, stof, vuilschilfers, huidschilfers van huisdieren of andere
irriterende stoffen.



Vermindert nare geurtjes in huis, kantoor, auto, camper etc.



Flexibele instellingen, eenvoudig aan te passen met behulp van de meegeleverde
afstandsbediening of de respectievelijke knoppen op het voorste bedieningspaneel van het
apparaat.



Minimaal geluidsniveau, bijna geruisloze werking.



Heeft een ingebouwde indicator die gebruikers informeert wanneer een gepland onderhoud
of servicecontrole nodig is.



Eenvoudig onderhoudsproces.

Als u op zoek bent naar een betrouwbare moderne luchtreiniger, dan is de FA 279 de beste keuze.
Hoewel er veel hi-tech gadgets op de markt voor luchtreiniging zijn, draagt geen van hen het
exclusieve merk "Certified in Space" - een uniek teken van de Space Foundation, verleend door NASA.
Onze ingenieurs hebben met succes het fundamentele natuurproces van luchtreiniging nagebootst,
waardoor Fresh Air de lucht binnenshuis kristalhelder kan houden 24/7. Het staat wereldwijd bekend
als ActivePure-technologie en combineert alle processen samen om u de allerbeste kwaliteit van
luchtreiniging te bieden, inclusief het elimineren van stinkende geuren, rook en andere onaangename
luchtverontreinigende stoffen.
Gewapend met de ongeëvenaarde luchtreinigingstechnieken gecombineerd in het systeem, verdiende
de alpine levende luchtreiniger FA 279 het label "Space Certified" vanwege zijn unieke ActivePuretechnologie. Stel je eens voor hoe het gebied om je heen zich langzaam vult met lucht die schoon
genoeg is voor astronauten om te ademen tijdens hun langdurige ruimtemissies! De ActivePuretechnologie bevat ook één plaat voor nog verdere zuiveringsprocessen, kiemdodend UV-licht met
hoge intensiteit (100% veilig voor de mens), plus proportionele ionisatie als kers op de taart.
Kenmerken FA 279
 Vijf snelheden ventilatorregeling
 Afstandsbediening/ handmatig
 Verlicht LCD scherm/digitale timer
 Away modus (snellere
luchtzuivering)

Specificaties FA 279
Afmeting : L30cm x B23cm x H30cm
Gewicht: 6 kg
Bereik : vanaf 23m² tot 279²
Elektrisch: 230 V

