
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.

Dzięki zastosowaniu precyzyjnego czujnika USA General Electric, 

oczyszczacz AP Evo monitoruje poziom zanieczyszczenia 

w pomieszczeniu mieszkalnym.

Oczyszczacz informuje użytkownika o poziomie zanieczyszczenia 

powietrza dla cząsteczek PM2,5. Cyfrowy wyświetlacz pokazuje 

zmierzoną ilość cząsteczek PM 2,5 i dodatkowo informuje o ich 

wpływie na nasze zdrowie.

GWARANCJA

3
lata

Zalety AP Evo:

7 etapów uzdatniania powietrza,

filtr wstępny, filtr HEPA H13, filtr węgla aktywowanego, filtr 

zeolitowy (sito molekularne), filtr zimnokatalityczny,

jonizator,

diody UV
2powierzchnia oczyszczania do 50 m ,

dotykowy panel sterujący,

czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia GE USA,

kolorowy wskaźnik jakości powietrza,

timer (1-12 h),

tryb nocny,

wskaźnik wymiany filtrów,

blokada rodzicielska,

wskaźnik temperatury powietrza,

pilot sterowania.

Karta katalogowa

AP Evo
OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Czujnik monitorujący poziom 
zanieczyszczenia powietrza PM 2,5

Warmtec AP Evo - dane techniczne

Zasilanie   ~230V / 50 Hz

zużycie energii do 45 W

nie

diody UV

3do 260 m /h

tak

320 mln/cm

99,97 %

usuwanie formaldehydu   96,2%

usuwanie drobnoustrojów 97,6%

3-stopniowaregulacja pracy wentylatora

poziom dźwięku (1/2/3**)

wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)

wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)

waga urządzenia

gwarancja

waga urządzenia z opakowaniem

33 / 38 / 47 dB

33 x 51 x 17 cm

41 x 59 x 24 cm

4,5 kg

6 kg

36 miesięcy

powierzchnia oczyszczania 2  do 50 m *

GE USArodzaj czujnika

nawilżanie powietrza:

wydajność maksymalna:

wydajność jonizatora:

usuwanie pm 2,5

*  dla pomieszczeń do 2,6 metra wysokości

**  1 - bieg wentylatora, 2 - bieg wentylatora, 3 bieg wentylatora

AP Evo to idealny wybór dla osób 

szukających oczyszczacza, który oferuje 

wie loetapowy proces  uzdatn ian ia  

powietrza, a jednocześnie jest przystępny 

cenowo. 

Wielofunkcjonalny i niedrogi

Kaseta filtracyjna - F-AP-EVO

SZKOŁY, ŻŁOBKI 
I PRZEDSZKOLA

DO SYPIALNI
ŚREDNIE

MIESZKANIA

50 

Panel sterowania / wyświetlacz

Oczyszczacz / kaseta filtracyjna 
/ tylna pokrywa

KOLOROWY WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA
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