
Čistička vzduchu Airbi SPRING

Klíčové vlastnosti

• Senzor kvality ovzduší
• Indikátor kvality ovzduší
• Kontrolní systém výměny filtrů
• 4 pracovní režimy
• Noční mód
• Bezpečnostní pojistka
• Dětský zámek
• Ionizátor
• Ultratichý motor
• Časovač provozu

Popis produktu

Airbi SPRING se řadí mezi multifunkční čističky vzduchu, jenž pro čištění ovzduší využívají 
současné nejmodernější metody. Přístroj disponuje 7násobným filtračním systémem a jeho 

vzduchový výkon je dimenzován pro místnosti do 50 m2. Největší předností čističky vzduchu je 
její automatický režim, který díky zabudovanému senzoru kvality ovzduší automaticky upravuje 
rychlost ventilátoru. SPRING převyšuje konkurenční přístroje na trhu také množstvím dalších 
provozních funkcí jako jsou např. noční režim, časovač, dětský zámek či generátor 
záporných iontů. 

Přístroj je vybaven ultratichým motorem (28 dB) a velmi přesným senzorem pevných částic 
detekující částice menší než 2,5 μm. Velmi užitečným pomocníkem je též kontrolní systém pro 
včasnou výměnu filtrů. Pro snadnou identifikaci jednotlivých funkcí je přístroj vybaven 
barevným LED displejem. Přístroj se ovládá pomocí dotykového displeje nebo přiloženým 
dálkovým ovládáním. Součástí základního balení jsou již všechny filtry potřebné pro 
uvedení přístroje do provozu a samozřejmě český návod k použití.

Proces čištění vzduchu probíhá následovně

• Předfiltr: je vyroben z hliníkové mřížky a brání největším nečistotám ve vstupu do 
filtračního sysétmu přístroje. Chrání další filtry a prodlužuje jejich životnost. Je schopný 
zachytávat větší nečistoty jako jsou chlupy, vlasy, pyly atd. Není nutné jej pravidelně měnit, 
je omyvatelný. 

• Katalytický filtr: rozkládá čpavek, benzen a jiné nebezpečné látky nacházející se v 
ovzduší. Ty se mohou uvolňovat např. z nových koberců, nábytku atd. 

• Formaldehydový filtr: v součinnosti s katalytickým filtrem rozkládá i ty nejmenší částice 
toxických látek jako je např. formaldehyd. Tento bezbarvý plyn se silným zápachem je často
považován za nejnebezpečnější škodlivinu v interiérech bytů neboť způsobuje dráždění 
sliznice horních cest dýchacích a spojivek. Filtr je vyroben z materiálů té nejvyšší kvality a 
dlouhé životnosti. 

• Antibakteriální filtr: je vyroben z velmi husté, bavlněné netkané textilie. Filtr likviduje 
bakterie, pohlcuje vlhkost a tím zabraňuje vzniku plísní. Taktéž zachycuje i ty nejjemnější 
prachové částice a mikroorganismy. 

• HEPA filtr: má schopnost zachycovat částice s průměrem 0,1 mikronů s účinností více jak 
99.9%, a tak odstraňuje ze vzduchu prach, pyly, kouř, zvířecí alergeny a spóry plísní. 
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• UV lampa: pomáhá při čištění ovzduší. Tato funkce je volitelná (je možné ji zapnout či 
vypnout). 

• Ionizátor: generátor záporných iontů vytváří velké množství iontů se záporným nábojem a
díky tomu zůstává vzduch vždy čerstvý. Tato funkce je volitelná (je možné ji zapnout či 
vypnout) a pomáhá též při čištění vzduchu.

Diagram znázorňující jednotlivé filtry použité k čištění vzduchu 

Technické parametry
Vzduchový výkon: Až 320 m3 

Příkon: 80 W

Hlučnost: 28 - 55 dB

Ionizátor: 20 milionů/cm3

Určeno pro místnosti: max. 50 m2

Barva: bílá

Fotogalerie 

Příslušenství
• BI3111 – předfiltr [EAN: 85941626000427]
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• BI3112 – katalytický/formaldehydový filtr [EAN: 85941626000434]
• BI3113 – Antibakteriální/HEPA filtr [EAN: 85941626000441]
• BI3114 – UV lampa [EAN: 85941626000458]

Dokumenty

• Návod k použití

Logistické informace

Produktový kód: BI3110 Země původu: Čína

EAN kód: 8594162600410 Celní kód (TARIC/HS): 84213925

Počet
ks

Hmotnost 
(kg)

Šířka 
(cm)

Hloubka 
(cm)

Výška 
(cm)

Produkt 8,5 37 19,5 66,5

Obal s produktem 9,5 42 25,3 72

Kartón s produkty 1 11 44 27,5 74
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