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Több mint egy 
gyönyörű tárgy. 
A tiszta levegő 
élménye. 
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Tiszta levegő 
Kiváló teljesítmény
A 3 szintű szűrésnek, a cserélhető HEPA- és szénszűrőnek, 

valamint a PlasmaWave™ technológiának köszönhetően 

a készülék kiváló CADR-értékeket* produkál, ami azt 

eredményezi, hogy akár 349 m3 megtisztított levegőt is képes 

átengedni óránként. Ekkora teljesítményre korábban csak 

a sokkal drágább, professzionális gépek voltak képesek. S ami 

szintén lényeges, hogy ehhez a teljesítményhez nagyon alacsony 

zajszint társul.

*CADR = levegőtisztítási, részecskeeltávolítási teljesítmény. 

Intuitív kijelző és logikus funkciók
A beépített, automata szagérzékelő gondoskodik arról, hogy 

a ventilátor sebessége automatikusan megnőjön, ha a készülék 

a környezetében szagokat vagy gázokat érzékel. A szagérzékelő 

abban az esetben is aktiválódik, ha:  

háziállatokból származó szagok, • 

parfüm, dohány, • 

kipufogógáz,• 

vagy egyéb, az ember által nem érzékelhető szagok • 

(pl. formaldehid) jelenlétét érzékeli.

Halk, éjszakai üzemmód
Éjszakára ideális a halvány fényű beállítás, s az éjszakai 

üzemmódban a  leghalkabb a készülék: zajszintje mindössze 

26,8 dB(A), ami alig hangosabb, mint a halk suttogás.

Szűrőcsere-kijelzés
A készülék a ventilátor sebessége és a felhasznált órák 

kombinációja alapján kalkulál és kijelzi, hogy mikor esedékes 

a szűrő cseréje.

Egyéb funkciók
Távirányító,• 

5 teljesítményszint,• 

beépített szagszintjelző,• 

szagérzékelő automata funkcióval,• 

„Alvó” üzemmód,• 

súly: 6,8 kg.• 

 SZINT ALVÓ ALACSONY KÖZEPES MAGAS TURBÓ

Zajszint dB(A) re. 1pW* 26,8 35 41,8 55,1 66,2

Energiafogyasztás (W) 5 6 14 32 70

CADR (m3/óra) 70 80 140 240 349*

*Acc-től IEC-ig 704-1

Teljesítményadatok, teljesítményfokozatok szerint

AHAM – független vizsgálóintézet az Egyesült Államokban, amely rendelkezik egy szabvánnyal 
a CADR mérésére és tanúsítására – az egyszerűbb összehasonlíthatóságért.
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Hatékony, 3 szintű szűrés
A PlasmaWave™ nem állít elő ózont vagy más káros melléktermékeket. 

Szűrőbetétek helye Szénszűrő és HEPA 14-szűrő A szűrőbetétek behelyezése

Hogy működik a PlasmaWave™?

Az előszűrt levegő keresztülhalad egy elektromoskorona-
kisülésen, amely negatív és pozitív ionokat is előállít – és 
a levegőt plazmaállapotba alakítja át. A plazma elvegyül 

a légtérben természetesen előforduló vízgőzzel, így 
olyan instabil molekulák jönnek létre, amik a levegőben 
található legapróbb szennyező részecskéket is képesek 
„elfogni”.

1. Szénszûrô a szagok kiszûrésére.

2. Cserélhetô HEPA 14-szûrô 99,75%-os 

szûréssel. 

3. PlasmaWave™ (plazmahullám)

– egy természetes tisztítási módszer.

Elektromos töltést ad a molekuláknak, 

amelyek ezért vonzzák a rendkívül fi nom 

részecskéket és csökkentik a szagot.

A plazmahullám a pozitív és negatív 

töltést is hasznosítja – így hatékonyabban 

mûködik, mint a hagyományos, ionizációs 

elven mûködô légtisztítók!
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Szagérzékelő Távirányító-tároló

Halk üzemmód

Az Oxygen légtisztító a garancia a kiváló minőségű 
levegőre otthonában. A készülék kiszűri az allergéneket 
és a káros anyagokat a levegőből, ezáltal minimálisra 
csökken az asztma és más légúti betegségek 
kialakulásának esélye. Rendkívül csendes, így éjszaka 
is nyugodtan használhatja a készüléket, hogy alvás 
közben is tiszta levegőt lélegezzen be. Hiszen, ha jól 
belegondolunk, otthon töltött időnk jelentős részét 
alvással töltjük. Akár allergiás, akár egyszerűen csak 
tiszta levegőt szeretne otthonában, az Electrolux Oxygen 
igazán jó megoldás a nap 24 órájában.

Teljesítmény

Ez a nagy teljesítményű készülék 349 m3 levegőt 
képes megtisztítani óránként. Az aktív szénszűrő 
megszűri a szagokat, a mosható HEPA filter pedig 
kiszűri a káros anyagok 99,97 százalékát, még 
a 0,3 mikron nagyságúakat is. Megtisztítja a levegőt 
a főbb allergénektől – penész, pollen, kipufogógáz, 
háziállatokban élő allergének, poratka és dohányfüst 
– melyek légúti problémákat okozhatnak.

Az alacsony, mindössze 5 wattos energiafogyasztásnak 
köszönhetően nyugodtan használhatja akár éjjel-nappal 
a gépet.

Szagérzékelő szenzor és távirányító

A szagérzékelő olyan, mint egy elektromos orr. Amikor 
érzékeli, hogy a levegőbe parfüm, oldószer, kipufogógáz, 
cigarettafüst vagy más gáz kerül, megnöveli  a légcsere 
intenzitását, a káros anyagokat pedig az aktív 
szénszűrőbe zárja. A levegő szagtelítettségét egy kijelző 
mutatja. 

Kényelmi funkció, hogy a készülék távirányítóval is 
működtethető, így önnek ki sem kell kelnie az ágyból, 
ha épp más fokozatra szeretne kapcsolni. Amikor 
pedig nincs rá szükség, egy, a készüléken praktikusan 
kialakított tárolórekeszbe rejtheti a távirányítót, hogy 
az biztosan ne tűnjön el.   

Design

Egy olyan készüléknél, amely folyamatosan szem 
előtt van, lakásunk berendezésének részét képezi, 
kiemelten fontos a külső megjelenés. A tervezők arra 
törekedtek, hogy a légtisztító a lehető leglaposabb 
legyen, ne foglaljon el a szükségesnél több helyet, 
valamint illeszkedjen a mai trendekbe, melyekre 
jellemzőek a szögletes formák, a lapos képernyők 
használata. Szintén fontos szempont, hogy a gép könnyű 
legyen, hiszen előfordulhat, hogy át akarjuk vinni egyik 
helyiségből a másikba.

Környezetünk védelméért

Az Electrolux Csoport törekszik arra, hogy termékeivel, szolgáltatásaival, illetve a gyártási folyamatok 

kialakításával hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. Ennek érdekében a termékek tervezésekor az a cél 

vezérli, hogy csökkentse a környezetre ártalmas tényezőket, a készülékek teljes életciklusát figyelembe véve. 

Folyamatosan figyelemmel kíséri az anyagfelhasználást és az energiafogyasztást, hogy elkerülhető legyen 

a felesleges anyaghasználat és a környezetszennyezés. A környezetvédelmi előírásokat a cég proaktívan 

alkalmazza, és arra törekszik, hogy beszállítói is ugyanazokat a környezetvédelmi elveket kövessék, mint 

amiket az Electrolux is magáénak vall. 2007-ben az Electrolux Csoport elnyerte az Európai Unió díját 

az energiafelhasználás csökkentése érdekében végzett erőfeszítéseiért.
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electrolux műszaki adatok2

Electrolux Lehel Kft. Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.electrolux.hu

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. 
A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük 
az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. 
Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon 
korrigáljuk (www.electrolux.hu).

Electrolux: az átgondolt design megalkotója

Megesett már Önnel, hogy kibontott egy ajándékot, és önkéntelenül így kiáltott fel: „Ó! Hogy találtad ki? 
Éppen erre vágytam!” Nos, mi, az Electrolux terméktervezői, ezt az érzést szeretnénk kiváltani 
mindazokból, akik valamelyik termékünket választják vagy használják. 

Nem sajnáljuk az időt, az ismereteket és az alapos fejtörést, hogy megálmodjuk és megalkossuk azokat 
a készülékeket, amelyeket vevőink valóban igényelnek. Egy új termék tervezésénél első lépésként mindig 
megfigyeljük, hogy a vásárlók hogyan használják készülékeiket. Számunkra az átgondolt tervezés azt jelenti, 
hogy egyszerűbbé tesszük a készülékek használatát, kellemesebbé a feladatok elvégzését és arra biztatjuk 
vevőinket, hogy nyugodt lelkiismerettel élvezzék a XXI. század nyújtotta fényűzést. Az a célunk, hogy ezt 
az élvezetet világszerte a mindennapi élet mind több területén, minél több ember számára elérhetővé 
tegyük. Hogy amikor azt mondjuk, Önre gondolunk, akkor tudja, hogy komolyan így is gondoljuk.

Electrolux. Thinking of you

Termékeinkről többet is megtudhat a www.electrolux.hu honlapon.
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