
Čistička vzduchu Airbi GUARD

Klíčové vlastnosti
• Trojnásobný filtrační systém
• Automatický a manuální pracovní režim
• Stmívatelné LED diody na displeji (3 stupně

podsvícení - normální, tlumené, vypnuté)
• Časovač vypnutí
• Informační barevný LED panel pro snadné zjištění

stavu vzduchu
• Vhodná do 16 m2

• Velmi skladné rozměry - průměr podstavce pouze
195 mm

• Snadné přenášení - hmotnost jen 2 kg

Popis produktu

Čistička vzduchu GUARD od Airbi je opravdovým ochráncem, který váš domov brání před 
škodlivými částicemi a látkami obsaženými ve vzduchu. Trojnásobný filtrační systém zahrnuje 
HEPA filtr třídy H13 (odstraní až 99,95 % všech bakterií, virů, pylů, prachu, roztočů a dalších 
alergenů), vysoce efektivní uhlíkový filtr (zachycuje plyny a pachy) a předfiltr pro filtraci největších 
nečistot. Čistič GUARD tak zajistí čerstvý vzduch bez nečistot pro vás a vaše blízké. Vybrat si 
můžete mezi chytrým automatickým a manuálním režimem provozu. Automatický režim je 
velmi praktický, protože reguluje výkon (nízký, střední, vysoký) podle toho, jak moc je v okolí 
znečištěný vzduch. Vy tak máte jistotu, že ať se doma děje cokoliv, GUARD vždy pracuje na tom, 
aby byl vzduch v místnosti co nejčistší. Manuální režim má dvě rychlosti a je vhodný především pro
kontinuální provoz po delší dobu. Například při vaření je ideální zapnout vyšší otáčky, aby se pachy 
z jídla nenesly do celého domu. Naopak v ložnici během spánku je ideální nižší stálý výkon tak, aby
vás při odpočinku nic nerušilo a mohli jste si užívat čistý a svěží vzduch i v noci. Velice užitečná je 
při spánku i funkce časovače pro automatické vypnutí (2,4 nebo 8 hodin) nebo stmívatelný 
displej.

Právě displej nabízí kromě tlačítek a označení zvoleného nastavení také barevný LED panel, 
který rychle a přehledně informuje o kvalitě vzduchu v místnosti. Modrá barva značí dobrý vzduch, 
oranžová hlásí zhoršené podmínky a červená informuje o velmi znečištěném prostředí. Pokud je 
zapnutý automatický režim, barva LED panelu odpovídá i rychlosti ventilátoru. GUARD byl navržen 
tak, aby vám doma zabíral co nejméně místa. Je proto vhodný zejména do menších místností o 
velikosti do 16 m2, jako je ložnice nebo kuchyně, a vzhledem ke své muší váze 2 kg je velmi 
snadno přenosný. 

Filtrační systém

1. Předfiltr – hlavním úkolem tohoto filtru je zachytit velké prachové částice a prodloužit tak 
životnost dalších filtrů. Tento filtr je možné vysát.

2. Filtr s aktivním uhlím – absorbuje různé pachy a plyny jako např. Formaldehyd. Tento 
bezbarvý plyn se silným zápachem je často považován za nejnebezpečnější látku uvnitř 
bytů protože dráždí dýchací cesty a oči a je silně karcinogenní.

3. HEPA filtr – zachytává částice už o velikosti 0,1 µm s účinností přes 99,95 %. Odstraňuje 
prach, pyly, kouř, zvířecí alergeny nebo spóry hub.
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Technické parametry

Vzduchový výkon: Až 120 m3 

Příkon: 23 W

Hlučnost: < 55 dB

Určeno pro místnosti: max. 35 m2

Barva: bílá

Fotogalerie 

Příslušenství
• BI3141 – Kombinovaný filtr [EAN: 8594162600700]

Dokumenty

• Návod k použití
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Logistické informace

Produktový kód: BI3140 Země původu: Čína

EAN kód: 8594162600694 Celní kód (TARIC/HS): 84213925

Počet
ks

Hmotnost 
(kg)

Šířka 
(cm)

Hloubka 
(cm)

Výška 
(cm)

Produkt 0,43 16,5 16,5 22

Obal s produktem 0,55 16,9 16,9 22,8

Kartón s produkty 18 7,65 52,4 52,4 48
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