
Warmtec AP Go - dane techniczne

Zasilanie   DC 12V / ~230V

zużycie energii 5 W

nie

lampa UV

335  m /h

nie

35 mln/cm

99,97 %

usuwanie formaldehydu 96,2%

usuwanie drobnoustrojów 97,6%

2-stopniowaregulacja pracy wentylatora

max. poziom głośności

wymiary (szer. x wys. x gł.)

waga

gwarancja

48 dB

18 x 3,2 x 18 cm

0,76 kg

36 miesięcy

powierzchnia oczyszczania 2  do 6 m *

TOVCrodzaj czujnika

Czyste powietrze w twoim aucie

AP Go pozwoli na zminimalizowanie 

s k u t k ó w  p a l e n i a  p a p i e r o s ó w  

w samochodzie czy też smogu. To 

wszystko za sprawą czteroetapowego 

procesu  uzdatn ian ia  powiet rza .  

Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa 

fi ltr węgla aktywowanego, który 

neutralizuje szkodliwe substancje. 

Gwarancja 3 lata

Oczyszczacz Warmtec objęty jest 3-letnią 

gwarancją door-to-door. Oznacza to, że w 

przypadku usterki produkt zostanie 

odebrany na koszt producenta przez firmę 

kurierską i przetransportowany do jego 

serwisu ,  gdz ie  zostan ie  wykonana 

profesjonalna naprawa.

GWARANCJA

3
lata

Zalety AP Go:

4 etapy uzdatniania powietrza,

filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego,

jonizator,

LED-owy wskaźnik jakości powietrza,

2-stopniowa regulacja pracy wentylatora,

oferowany w dwóch kolorach: biały i czarny,

do zastosowania zarówno w samochodach jak i 

pomieszczeniach (w zestawie dwa zasilacze).

nawilżanie powietrza:

wydajność maksymalna:

wydajność jonizatora:

usuwanie pm 2,5

*  Dla pomieszczeń do 2,6 metra wysokości.

Karta katalogowa

AP GO
OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Uniwersalne zastosowanie

Oprócz użytku samochodowego 

oczyszczacz AP Go z powodzeniem 

może być używany w pomieszczeniach 

mieszkalnych.  Z racj i  niedużych 

rozmiarów z łatwością zmieści się na 

biurku czy nocnej szafce. Urządzenie 

może być także świetnym pomysłem na 

prezent.

Kaseta filtracyjna "3 w 1"

Wszystkie warstwy filtrujące powietrze 

w modelu AP Go umiejscowione są 

w zintegrowanej kasecie, co sprawia, że 

wymiana jest wyjątkowo szybka, prosta 

i tania. Kaseta filtracyjna zawiera wszystkie 

niezbędne filtry: wstępny, HEPA H13 

i węglowy.

DO SYPIALNI NA PREZENT

DO AUTA NA BIURKO


