AUTOMATIC AIR CONTROL

PLUS X AWARD

V tomto režimu je neustále analyzován okolní vzduch a výkon je
automaticky nastaven dle úrovně kvality vzduchu.

Pro svůj moderní desing, prémiovou kvalitu,
inovativní technologie a velmi sofistikovaný
koncept byl Aeroguard 4S oceněn prestižní
německou PLUS X AWARD ve 4 kategoriích:
Inovace, vysoká kvalita, desing, snadné
ovládání.

TICHÝ NOČNÍ REŽIM

AEROGUARD 4S

Pro klidný a zdravý spánek Aeroguard 4S pracuje v tomto režimu absulutně
neslyšitelně. Navíc jsou vypnuty veškeré svítící element.

ZVUKOVÝ SENZOR
Je-li pohromadě vice lidí, dochází k výraznějšímu proudění vzduchu,
což zvyšuje znečistění. V tomto režimu Aeroguard 4S upravuje výkon v
závislosti na hladině hluku v místnosti.

POWER MODE

„Doporučuji Aeroguard, protože je to velmi
dobrý technický produkt, s velmi dobrou filtraci
a vysokou třídou HEPA filtru, který zachytí
většinu škodlivých látek z okolního vzduchu.“
Dr. Andreas Winkens, gui-lab

Je třeba věc řešit rychle? Aeroguard 4S MAX POWER je ryhlé a efektivní
řešení pro vyčištění vzduchu v případě vyšší koncentrace znečistění nebo
zápachu.

„Pro mě je Aeroguard 4S opravdovým
požehnáním. Moje alergické potíže jsou již věcí
minulosti!“
Paní Caroline Wolf

ZVLHČOVAČ
Se zvlhčovačem vzduchu Aeroguard 4S nabízí inteligentní
2 v 1 řešení pro optimální vnitřní klima.
Díky automatickému nastavování vlhkosti vzduchu dle vašich
individuálních požadavků, Lux Aeroguard 4S vytváří dokonalý
pocit z perfektního klimatu.

„Skvělý výrobek! Konečně můžeme mít kočky.“
Pan & paní Abbatovy
„Moderní, tichý, vysoce výkonný. Nejlepší
koupě všech dob!“
Pan Jonas Hansson

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

INOVATIVNÍ
SUPER TICHÝ

Můžete ovládat svůj Aeroguard 4S pohodlně prostřednictvím
dálkového ovládaní.

NEJLEPŠÍ FILTRACE
Lux Czech s.r.o.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
www.luxforlife.cz

DOUBLE DISPLAY & VISIOLIGHTTM
120 60 30

S konceptem dvojitého displeje Aeroguardu 4S můžete vždy vidět vše
na první pohled. Kromě aktivovaného režimu displej poskytuje data o
aktuálním znečistění vzduchu, pokojové teplotě a okolní vlhkosti.
Exklusivní Lux VisiolightTM indikuje kvalitu vzduchu kdykoliv.

PATENTOVANÁ
SWISS HEPATM FILTRACE
Aeroguard 4S nejnovější generace čistění vzduchu..
Se svou 6 stupňovou filtrací Aeroguard 4S neustále
zajišťuje čerstvý a zdravý vzduch.
PŘEDFILTR
Zachycuje hrubé částice jako vlasy a vlákna.

CERTIFIKOVANÝ & DOPORUČENÝ
Aeroguard 4S se 6-ti stupňovým filtračním systémem, bel testován a je
doporučen TÜV Nord a gui-lab jako vhodný pro alergiky. Lux Aeroguard
je první čističkou vzduchu, kterou doporučuje Swiss Asthma and
Allergy Association “aha! Švýcarské centrum pro alergiky”.

SWISS HEPATM FILTER
Swiss HEPATM zcela kompositní syntetický filtr je vysoce
efektivní filtr schopný zachytit 99,97% mikročástic
jako je jemný prach, pyly a spóry plísní.
AKTIVOVANÝ UHLÍKOVÝ FILTR
Aktivovaný uhlíkový filtr váže plyny a pachy přírodního
a chemického původu.Tento filtrační stupeň efektivně
redukuje zápach z cigaretového kouře a z vaření.
NANOPURE+TM
NANOPURE+TM technologie efektivně neutralizuje
viry a bakterie a přispívá ke kvalitnímu a zdravému
vzduchu.

SNADNÁ OBSLUHA
Díky jedinému tlačítku je Aeroguard 4S snadno ovladatelný.
VisiolightTM a dva velké dispeje poskytují veškeré potřebné informace o
přístroji a okolním vzduchu. Elegantní Swiss design a sofistikovaná
technologie vytváří z Aeroguardu 4S to nejlepší řešení pro perfektní
čistotu vzduchu.

DUOTRONTM TECHNOLOGY
DuotronTM systém aktivně redukuje množení virů a
bakterií I v okolí Aeroguardu 4S. Viry a baktérie jsou
zachyceny nejen v přístroji, ale take jsou aktivně
neutralizovány ve vzduchu a zneškodněny.

ENERGETICKY ÚSPORNÝ
Aeroguard 4S je výkonný a úsporný. Díky automatické
kontrole vzduchu spotřebovává jen tolik energie, která
je nutná k dodání dokonalého čerstvého vzduchu.
Navíc v nočním režimu Aeroguard 4S spotřebovává jen
17W. Maximální výkon s minimální spotřebou energie.

AUTOMATIC AIR CONTROL
Znečistění vzduchu je vidět jen díky hrubým prachovým částečkám. Sofistikovaná
technologie sensorů v Aeroguardu 4S neustále analyzuje znečistění okolního
vzduchu. V závislosti na kvalitě vzduchu Aeroguard 4S automaticky nastavuje
rychlost čistění a poskytuje tak vždy tu nejlepší kvalitu vzduchu.

VÝJIMEČNÝ VÝKON
5 pracovních režimů, 6 stupňů filtračního systému a 9
rychlostních stupňů pracují nepřetržitě s minimální možnou
spotřebou el. energie poskytuje maximální výsledky filtrace v
místnosti do 47m2.

INDIVIDUALNÍ
Aby se hodil do každého interiéru, Aeroguard 4S je dostupný v
5-ti různých barvách. Díky čisté bílé, zlaté šampaň, titanové,
světlé růžové a ledové modré bude Aeroguard 4S stejně
jedinečný, jako jste Vy.

DOUBLE DISPLAY & VISIOLIGHTTM
120 60 30
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