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ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ CAFN012LC1 CAFN026LC2 CAFN036LC2 CAFN051LC2

Επιφάνεια εφαρμογής m2 14 18.2~31.2 25.2~43.2 35.7~61.2

CADR m3/h 120 260 360 510

Παροχή αέρα (Υ) m3/h 140 300 430 600

Τύπος μοτέρ AC DC DC DC

Στάθμη θορύβου (ΠΧ/Χ/Μ/Υ) dB(A) 55/35/25 26/34/45/58 27/38/47/58 28/41/51/65

Ταχύτητα ανεμιστήρα Y / M / X 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4

Ένδειξη ποιότητας άερα 4 στάδια  - Μπλε / Πράσινο / Μωβ / Κόκκινο 

Φίλτρα αέρα Προ Φίλτρο H13 HEPA Φίλτρο Πρό Φίλτρο (πλενόμενο) - Φίλτρο HEPA H13 - Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα  
Φωτοκαταλυτικό Φίλτρο

UV λάμπα ΟΧΙ 1 1 2

Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm 324 x 228 x 228 535 x 347 x 175 628 x 410 x 210 710 x 460 x 230

Βάρος Kg 2,5 5,2 7,0 10,0

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 180 350 450 610

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 0,25 0,52 0,70 1,00

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 139 269 349 479

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 
ΑΕΡΑ

Υπενθύμιση αλλαγής 
φίλτρου

Ιονιστής Φίλτρο HEPA H13

Ο καθαρός αέρας εντός του σπιτιού σας είναι το κλειδί 
για άνεση που διαρκεί. Ακόμα και όταν τα επίπεδα 
θερμοκρασίας και υγρασίας είναι ιδανικά, οι τρίχες 
από τα κατοικίδια και η γύρη που κυκλοφορούν στον 
αέρα μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα αλλεργίας 
και άσθματος. Για να αφαιρέσετε τους παραπάνω 
παράγοντες και να έχετε καθαρό εσωτερικό αέρα, οι 
καθαριστές αέρα Carrier είναι η καλύτερη επιλογή 
για εσάς.
Οι λάμπες UV μπορούν να αλλάξουν το DNA των 
μικροοργανισμών και να τους απενεργοποιήσουν ή να 
τους καταστρέψουν. Έτσι, τα φίλτρα φωτοκαταλύτη μαζί 
με τα φίλτρα Ενεργού Άνθρακα, HEPA & UV σχηματίζουν 
ένα πλήρως προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος που 
βελτιώνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

aΙονιστής: Ο ιονιστής παράγει αρνητικά
ιόντα, εξουδετερώνει δυσάρεστες 
οσμές, μικρόβια. Δημιουργεί 
χαλαρωτική ατμόσφαιρα ευεξίας, 
επειδή αναζωογονεί τον αέρα, 
προσομοιώνοντας την αίσθηση που 
απολαμβάνετε όταν αναπνέετε τον 
καθαρό αέρα ενός δάσους.
aΦίλτρο HEPA H13 που παγιδεύει

περισσότερα από το 99,95% των 
μικροσωματιδίων του αέρα, 
όπως μικρόβια και αλλεργιογόνα, 
εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας 
ατμόσφαιρα στο χώρο σας.
aΦωτοκαταλυτικό Φίλτρο που εξαλείφει

τις δυσάρεστες οσμές
aΦίλτρο Ενεργού Άνθρακα που μπορεί

να καταστρέψει σωματίδια τόσο μικρά 
όσο 0,001 μικρόμετρα (νανόμετρο)

aDC Inverter - Η τεχνολογία DC Inverter
αυξάνει σημαντικά την ενεργειακή 
απόδοση και επίδοση για την επίτευξη 
μεγάλου εύρους λειτουργίας
aΑσύρματο Χειριστήριο για καλύτερη

ευκολία χρήσης της συσκευής
aΔείκτης Ποιότητας Αέρα -

Ενεργοποιώντας τη λειτουργία, 
ο καθαριστής αέρα επιλέγει την 
καλύτερη ταχύτητα ελέγχου ποιότητας 
αέρα, επισπεύδοντας και διατηρώντας 
την καθαρότητα του αέρα στον χώρο.
aΕύκολη λειτουργία και ψηφιακή

εμφάνιση λειτουργιών
aΚατάσταση Λειτουργίας Ύπνου
aΥπενθύμιση Αλλαγής Φίλτρου
aΠαιδικό Κλειδωμα


