
Čistý vzduch pro zdravější život! Jediná čistička, která
odfiltruje až 99,95% znečištění a trvale likviduje formaldehyd!
*

MAXIMÁLNÍ VÝKON A DLOUHODOBÁ ÚČINNOST
Díky jedinečnému a patentovanému filtru NanoCaptur trvale likviduje
formaldehyd*, nejškodlivější znečišťující látku ovzduší v interiérech.
Klasické filtrační technologie formaldehyd pouze zachycují a mohou ho po
nasycení filtru až 100% uvolnit zpět do místnosti. 

INTENSE PURE AIR XL
Rowenta PU6020F0 Intense Pure Air XL, čistička vzduchu se senzory

znečištění
PU6020F0

  

 

 



 Intense Pure Air je vysoce výkonná čistička vzduchu vyznačující se extrémně tichým chodem a naprostou
ochranou, která zachytí až 99,95% znečištění v interiéru. Čtyři úrovně filtrace chrání celou rodinu před širokou
řadou znečišťujících látek. Její unikátní patentovaná technologie NanoCaptur neustále pracuje na likvidaci
formaldehydu* a zajišťuje tak bezpečnější a zdravější prostředí.

*Testováno v externí laboratoři ve srovnání s předními konkurenčními technologiemi, listopad 2014
* Testováno v externím laboratoři ve srovnání s předními konkurenčními technologiemi, listopad 2014

VÝHODY PRODUKTU

Vysoce výkonná filtrace
Díky čtyřem úrovním filtrace filtruje až 99,95 % nejjemnějších částic. Každá úroveň je speciálně
vytvořena pro určitý druh znečišťujících látek: 1 - předfiltr zachycuje největší částice (prach,
lidské a zvířecí chlupy apod.) 2 - aktivní uhlíkový filtr zachycuje pachy, plyny a těkavé organické
látky. 3 - HEPA filtr zachycuje 99.95 % nejjemnějších částic (plísně, roztoče, pyl, jemné částice
do 2,5 mikrometrů v průměru, bakterie, viry, odumřelé buňky zvířat,...) 4 - Unikátní patentovaný
filtr NanoCaptur trvale likviduje formaldehyd*, nejškodlivější znečišťující látku ovzduší
v interiérech.    

Inteligentní filtrace
Čistička Intense Pure Air je vybavena dvěma čidly znečištění, čidlem částic a čidlem plynů, které
měří množství znečištění v domácnosti. V závislosti na zjištěné úrovni znečištění mění ukazatel
kvality ovzduší barvu a rychlost filtrace se automaticky nastaví tak, aby zajistila optimální
kvalitu vzduchu.

Klidná noc  
Produkt nastaven na nejtišší rychlost (rychlost 1). Rychlost 2 jako maximální rychlost filtrace
v případě znečištění během nočního provozu. Tlumené příjemné osvětlení.

Optimální průtok vzduchu
Nastavitelný směr vývodu vzduchu pro optimální výkon a pohodu: Orientace 45° pro optimální
cirkulaci vzduchu a homogenitu čistého vzduchu v místnosti. Orientace 90° pro maximálně
pohodlné používání.

Mimořádně tichá
Intense Pure Air je vysoce výkonná a přitom extrémně tichá čistička vzduchu. Při nejnižší
rychlosti dosahuje hlučnosti pouze 28 dB(A) a při maximální rychlosti hodnoty 52 dB(A).**

Snadná údržba filtrů
Potřebuje-li vyměnit HEPA filtr a aktivní uhlíkový filtr, blikají kontroly „HEPA“ a „ODOR“. Tyto
kontrolky zohledňují skutečnou délku používání čističky vzduchu a také úroveň znečištění
v místnosti.

 **Akustický tlak měřený v semi-anechoické komoře ve vzdálenosti 1,5 m od čističky.
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VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNOLOGIE
Typ produktů Čistička vzduchu

Typ technologie Filtrace

Technologie NanoCaptur ANO
VÝKON

Proudění vzduchu 345 m3/h

Kouř CADR 310 m3/h

Oblast účinnosti až 80 m² *

Počet rychlostí 4

Úroveň hluku 28-52** dB(A)

[Disclaimer]
* Výpočet plochy extrapolací podle normy ANSI-aham AC-1-2006
** z akustického tlaku měřeného v polo-bezdozvukové komoře ve
vzdálenosti 1,5 m od čističky.

INTELIGENCE
Automatický režim ANO

Noční režim ANO

Ukazatel kvality vzduchu ANO

Snímače Částice + Plyn
POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ

Ovládací panel Elektronický

Časovač 1 / 2 / 4 / 8 h

Odložený start 1 / 2 / 4 / 8 h

Ukazatel výměny filtru ANO

Nastavitelná mříž ANO

Příjemné osvětlení ANO

Rukojeť Vloženo
DALŠÍ FUNKCE

Příkon 80 W

Rozměry ( ...x...x...) L38 X D31.5 X H75 cm

Hmotnost 7.5 kg

Barvy Bílá a stříbrná

Další obsažené příslušenství
Filtr Active Carbon, HEPA filtr zachytí až 99.95% nejjemnějších
částic, Patentovaný NanoCaptur filtr – permanentně rozkládá
formaldehyd, nejškodlivější znečišťující látku v interiéru

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 7211001747

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3221610115008
EAN UC :

1 6 3 18
C20 : 297
C40 : 615
HQ4 : 615

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 315 x 253 x 683 (mm) 380 x 315 x 750 (MM) 396 x 333 x 775 (MM) 1 200 x 800 x 2 459 (MM)

Hmotnost 7.5 (kg) 10,4 (KG) 10,4 (KG) 208,2 (KG)


