AUTOMATIKUS LEVEGŐSZABÁLYOZÁS

PLUS X AWARD

Az automatikus levegőszabályozás funkció folyamatosan elemzi a beltéri
levegő minőségét, és annak megfelelően állítja be a fokozotatot.

A modern svájci kialakítás, a prémium minőség, az innovatív technológia és a jól átgondolt
működésnek köszönhetően az Aeroguard 4S-t
a nagy presztízsű német PLUS X díjjal tüntették ki négy kategóriában is: innováció, magas
minőség, megjelenés és könnyű használat.

CSENDES ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD

AEROGUARD 4S

A békés és egészséges alvás érdekében az Aeroguard 4S éjszakai üzemmódban teljesen zajmentesen üzemel, emellett minden fény kikapcsol
a készüléken.

ZAJÉRZÉKELŐ ÜZEMMÓD
Sok ember egy helyiségben nagy légmozgást eredményez, ami növeli a
levegőszennyezettség szintjét. Zajérzékelő üzemmódban az Aeroguard 4S
a működési fokozatot a helyiségben lévő zajszintnek megfelelően állítja be.

• Enyhítse allergiás panaszait
• Csökkentse asztmás tüneteit
• Felejtse el a megfázást és az inﬂuenzát
• Mérsékelje a külső légszennyezettség hatásait

„Számomra az Aeroguard 4S egy áldás!
A porallergiám teljesen elmúlt!”
Mrs Caroline Wolf
„Remek termék! Végre tarthatunk macskát!”
Mr & Mrs Abbate

POWER ÜZEMMÓD
Gyorsan kell cselekedni? Az Aeroguard 4S Power üzemmódja egy
hatékony és erős megoldást kínál a levegő megtisztítására magas szenynyezettség esetén.

„Modern, csendes, és kiváló a teljesítménye.
A legjobb, amit valaha is választhattam!”
Mr Jonas Hansson

INNOVATÍV
SZUPER CSENDES

PÁRÁSÍTÓ (külön megvásárolható)

VEZETŐ TECHNOLÓGIA
A LÉGTISZTÍTÁSBAN

A párásítóval az Aeroguard 4S 2 az 1-ben megoldást kínál az
optimális beltéri klíma eléréséhez. Az automatikus beállításnak
köszönhetően a Lux Aeroguard 4S tökéletes környezetet
teremt, amelyben nagyszerűen érezheti magát.
Lux Hungária Kft.
1145 Budapest, Jávor utca 5/a
www.luxhungaria.hu

ALAPÍTVA 1901

KETTŐS KIJELZŐ & VISIOLIGHT™
120 60 30

Az Aeroguard 4S kettős kijelzője révén minden érték látható. Az aktuális üzemmód mellett a kijelző mutatja a levegőszennyezettséget,
valamint a szoba hőmérsékletét és páratartalmát.
A Lux exkluzív VisiolightTM a levegő minőségét jelzi.

SZABADALMAZTATOTT
SWISS HEPA™ SZŰRÉS
Az Aeroguard 4S egy újgenerációs levegőtisztító, mely
a 6 szűrési fázisával garantálja a folyamatosan friss
és egészséges beltéri levegőt.
ELŐSZŰRŐ
Eltávolítja a nagyobb részecskéket, mint például a hajat
és rostokat.

FELHASZNÁLÓBARÁT
Az egyetlenegy gomb segítségével működtethető Aeroguard 4S-t
könnyű használni. A Visiolight™ és a két nagy kijelző mindig megadja
a szükséges információkat mind a készülékre, mind a beltéri levegőre
vonatkozóan. Az elegáns svájci kivitelezés és a remekbeszabott
technológia az Aeroguard 4S készüléket a tökéletes levegőtisztítás
lehető legjobb megoldásává teszi.

SWISS HEPA™ SZŰRŐ
A SWISS HEPA™ szűrő egy teljesen kompozit szintetikus szűrő, mely nagy hatékonyságú és képes eltávolítani a mikrorészecskék 99,97%-t,
99,97% mint például ﬁnom
port, pollent és penész spórákat.
AKTÍV SZÉNSZŰRŐ
A szemcsés aktív szén megköti a természetes és
kémiai eredetű gázokat és szagokat. Ez a szűrési szint
nagyon hatékony a dohányfüst és a főzéssel járó
szagok csökkentésében.
csökkentésében
NANOPURE+™
A szabadalmaztatott NANOPURE+™ technológia hatékony a levegőben található vírusok és baktériumok
hatástalanításában, és hozzájárul az egészséges belhatástalanításában
téri levegőminőség eléréséhez.
DUOTRON™ TECHNOLOGY
A DuotronTM rendszer mérsékli a vírusok és baktériumok számának növekedési ütemét a levegőben.
A vírusok és a baktériumok nemcsak bekerülnek
a készülékbe,
készülékbe hanem a rendszer aktívan felveszi velük
a harcot,, és ártalmatlanítja is őket.

AUTOMATIKUS LEVEGŐSZABÁLYOZÁS
A levegőszennyezettség igen ritkán látható szabad szemmel.
Az Aeroguard 4S kiﬁnomult érzékelője folyamatosan elemzi a levegő szenynyezettségét, és automatikusan, a levegő minőségének megfelelően állítja be
a sebességi fokozatot, ezáltal biztosítva a tisztább levegőt.

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
Az Aeroguard 4S nemcsak erős, de takarékos is.
Az automatikus levegőszabályozásának köszönhetően
csak annyi energiát használ fel, amennyi éppen szükséges a friss levegőhöz. Ezen túlmenően az Aeroguard 4S
csupán 17 W energiát vesz fel éjjeli üzemmódban.
Maximális teljesítmény minimális áramfogyasztással.

EGYÉNI KÜLSŐ (külön megvásárolható)
ELSŐRANGÚ TELJESÍTMÉNY
5 üzemmód, 6 fázisú szűrőrendszer és 9 sebességi fokozat.
A lehető legkisebb áramfelvétellel a lehető legnagyobb szűrés
biztosítása, akár 47m2-es helyiségben is.

Hogy bármely belső térbe illeszkedjen, az Aeroguard 4S
5 különböző színben kapható. A tiszta fehér, arany pezsgő,
titánezüst, világos rózsaszín és jégkék színeivel az Aeroguard
4S-t ugyanolyan egyénivé lehet varázsolni, mint amilyen Ön!

