KC-930EU-W
• Geschikt voor ruimtes van circa 21m2
• Luchtbevochtiger en reiniger in een apparaat, met
geursensor
• Tweevoudige luchtzuiverende werking; via luchtzuiverende
ionen en HEPA filter
• Maakt bacteriën, virussen,schimmels en de huisstofmijt in
de ruimte zelf onschadelijk
• Breekt schadelijke stoffen in de ruimte af
• Luchtbevochtigingscapaciteit 350ml/u
• Luchtverplaatsingscapaciteit van 180m3/u
• 3 ventilator snelheden (hoog - midden - laag) en
automatische stand

De KC-930EUW is een luchtreiniger en bevochtiger in 1 apparaat. Hij reinigt de lucht, naast zuivering met een
gecombineerd HEPA- en geurfilter, ook met de unieke luchtzuiverende plasmaclusterionen. Door deze twee
luchtzuiverende methodes tegelijkertijd te gebruiken wordt de lucht zeer grondig gereinigd.Hij is verder voorzien van een
grote watertank (2,1L) en werkt daardoor dus niet alleen als luchtreiniger maar ook als volwaardige luchtbevochtiger. De
luchtvochtigheid blijft nu op een gezond niveau. Bovendien worden de luchtzuiverende plasmacluster ionen omringt
door waterdeeltjes waardoor de statische elektriciteit in de ruimte drastisch verminderd. Dit zorgt weer voor een
gezonde, verfrissende balans van ionen (zoals deze ook in de natuur voorkomt), minder stof vorming en minder
allergenen op bv. kleding. De KC-930EUW is geschikt voor gebruik in een ruimte van 21m2 en is dankzij zijn stille
werking (22 dB) tevens uitstekend geschikt om in de slaapkamer te gebruiken.

Algemeen
• Luchtreinigings systeem: high-density PCI generator and fan
• Bevochtigingsfunctie:
• Geschikte vloeroppervlakte (zonder luchtbevochtiging) m²: 21
• Max. luchtverplaatsings capaciteit zonder bevochtiging (m³/u.):
• Plasmaclusterionen-mode:
• Ventilator snelheid: 3 (Max/Med/Silent) Auto
• Inverter-gebruik:

Filters

Technische specificaties
• Volt/Frequentie: 220-240 V/50/60 Hz
• Stand-by vermogen: 0,9 W
• Geluidsniveau in cleaning mode high / mid / low: 48/39/22
• Kleur: white
• Gewicht (kg): 6,1
• Buitenafmetingen (B x D x H) in mm: 375x205x535
• EAN: 4974019637587

Meegeleverde accessoires

• Pre-filter:
• Ontgeuren: in combination with dust collection
• Mistfilter of bevochtigingsfilter:
• HEPA filter:
• Levensduur, HEPA Filter, Koolstof filter: up to 2 years
• Levensduur filter, Nevel of bevochtiging: up to 1 years

• Filterset:

Bevochtiging
• Bevochtigingsfunctie:
• Watertankcapaciteit (liter): 2,1
• Max. bevochtigings capaciteit (ml/u.): 350

Sensor
• Geur:
• Automatische inschakeling d.m.v. sensor:

Display
• Renigingsindicator:
• Display ON/OFF knop:
• Plasmacluster-indicatielamp:
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