
Čistička vzduchu Airbi SPACE WiFi

Klíčové vlastnosti
• Senzor kvality ovzduší
• Indikátor kvality ovzduší
• Kontrolní systém výměny filtrů
• 6 pracovních režimů
• Noční mód
• Bezpečnostní pojistka při převrhnutí
• Dětský zámek
• Ionizátor
• Ultratichý motor
• Časovač provozu

Popis produktu

Airbi SPACE WiFi je mobilní čistička vzduchu pro velké prostory s velmi přesným částicovým 
senzorem, automatickým režimem a vícestupňovým filtračním systémem. Kvalita vzduchu na 
mnoha pracovištích není vždy ideální. Profesionální čistička vzduchu Airbi SPACE WiFi poskytuje 
snadné řešení pro eliminaci prachu, pylu, pachů nebo škodlivých plynů. Její výkonný motor 
potřebuje jen několik minut, aby zajistil v místnosti o velikosti až 160 m² čerstvý a čistý vzduch. 
Jednotka je mobilní a díky robustním kolečkům ji lze snadno přemístit a umístit do jiné místnosti.

Airbi SPACE WiFi používá vícevrstvý filtrační systém, který je vhodný pro odstranění bakterií, 
pachů, alergenů nebo těkavých organických sloučenin. Moderní laserový senzor, který měří malé 
částice do 2,5 μm, je integrován za účelem nepřetržitého sledování vzduchu v místnosti a řízení 
automatického režimu. 

Airbi SPACE WiFi využívá hned několik pokročilých funkcí: noční režim, časovač, dětský zámek
nebo generátor aniontů - ionizátor. Velmi užitečnou funkcí  je kontrolní systém pro výměnu 
filtrů. Zařízení má LED displej pro snadnou identifikaci každé funkce. Každou funkci lze jednoduše 
nastavit pomocí tlačítek na horním panelu. Kvalitu vzduchu můžete rychle rozpoznat díky 
barevnému indikátoru - modrá barva znamená výborné podmínky, zelená barva indikuje dobré 
podmínky, oranžová označuje zhoršenou kvalitu vzduchu a červená barva již značí nevyhovující 
kvalitu vzduchu. 

Airbi SPACE WiFi je vysoce moderní přístroj s možností vzdáleného ovládání a monitoringu hodnot.
Má totiž zabudovaný WiFi přijímač, takže pomocí mobilní aplikace můžete zapínat a vypínat 
čističku i její jednotlivé funkce nebo sledovat hodnoty kvality vzduchu, když jste zrovna pryč, a to 
odkudkoliv na světě, stačí mít chytrý telefon/tablet a připojení k internetu.

Aplikaci Smart Life si můžete stáhnout na Google Play  nebo Apple App Store.

Čistička vzduchu Airbi SPACE WiFi pozitivně ovlivňuje okolní prostředí a odstraňuje 
nebezpečné viry z ovzduší. Airbi SPACE WiFi zároveň zachytává i pyly a je tak vhodná i pro lidí 
trpící alergií.

Filtrační systém

1. Předfiltr – hlavním úkolem tohoto filtru je zachytit velké prachové částice a prodloužit tak 
životnost dalších filtrů. Tento filtr je omyvatelný.
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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 %. Odstraňuje 
prach, pyly, kouř, zvířecí alergeny nebo spóry plísní.

4. Ionizátor – generátor, který vytváří obrovské množství negativních iontů a udržuje tak 
vzduch svěží. 

Technické parametry
Vzduchový výkon: Až 800 m3 

Příkon: 85 W

Hlučnost: 30 - 66 dB

Ionizátor: 10 milionů/cm3

Určeno pro místnosti: max. 160 m2

Barva: bílá

Fotogalerie 
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Příslušenství
• BI3131 – předfiltr [EAN: 8594162600656]
• BI3132 - filtr s aktivním uhlím/HEPA filtr [EAN: 8594162600649]

Dokumenty

• Návod k použití  

Logistické informace

Produktový kód: BI3130W Země původu: Čína

EAN kód: 8594162600762 Celní kód (TARIC/HS): 84213925

Počet
ks

Hmotnost 
(kg)

Šířka 
(cm)

Hloubka 
(cm)

Výška 
(cm)

Produkt 14,4 40 174,2 66,9

Obal s produktem 18 50,8 50,8 76,7

Kartón s produkty 1 20,3 52,3 52,3 78,7
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