khả năng vận hành
Tiêu thụ điện năng cực thấp
Công suất tiêu thụ khi vận hành ở chế độ ngủ chỉ là 2.5W cho mỗi 400 giờ hoạt động.
Khi vận hành ở tốc độ cao nhất, máy cũng chỉ tiêu thụ 50W cho mỗi 20 giờ hoạt động.

Chế độ ngủ

2.5W

= 400 Giờ

Tốc độ cao nhất

50W

= 20 giờ

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Ðộ ồn cực thấp
Máy chạy cực kỳ êm dịu nhờ vào motor DC và thiết kế kênh thoát khí tối ưu, độ ồn chỉ vào khoảng
20 dB(A).

20
dB(A)

KHUYẾN CÁO:
Bộ lọc THÔ: Nên vệ sinh định kỳ sau 2 - 4 tuần sử dụng
Bộ lọc HIFIL & Bộ lọc THAN HOẠT TÍNH: Nên thay mới sau 2,400 giờ sử dụng*

*

SẮC TRẮNG TAO NHÃ

Nếu sử dụng 24/24h thì sau 100 ngày thay bộ lọc.
Nếu sử dụng 7/24h thì sau 1 năm thay bộ lọc.

TP. HỒ CHÍ MINH

Số 12 Hoàng Trọng Mậu, P.Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
Tel: 028-6298 3500/01/02/03
Fax: 028-2253 0481

HÀ NỘI

57A phố Vệ Hồ, Phường Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 024-6269 1190/92
Fax: 024-6269 1185

HOTLINE
TƯ VẤN & ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH
Miền Nam: 1800 9010
Miền Bắc: 1800 9020

TƯ VẤN KỸ THUẬT 24/7
Miền Nam: 0907 820 820
Miền Bắc: 0902 058 058

Thiết kế sang trọng

Chất lượng ưu việt

Kiểm soát
chất lượng nghiêm ngặt

tính năng vượt trội

linh kiện cao cấp
cảm biến tốt nhất

cảm biến bụi mịn

cảm biến ánh sáng

Phát hiện được những hạt bụi rất nhỏ và phản hồi
chính xác về mức độ ô nhiễm không khí trong nhà
như khói, phấn hoa và bụi mịn.

Cảm biến ánh sáng siêu nhạy giúp máy lọc phản
ứng tốt với môi trường xung quanh. Máy tự khởi
động chế độ ban đêm khi ánh sáng giảm dần.

Ðộng cơ không chổi than

Chế độ ngủ dễ chịu

ÐÈN BÁO THÔNG MINH

Độ ồn thấp, và không sáng đèn khi máy hoạt động ở chế độ ngủ. Tạo nên môi trường yên tĩnh và
thoải mái cho giấc ngủ của bạn.

Chất lượng không khí như thế nào? Máy lọc không khí có hiệu quả không? Câu trả lời có thể nhìn
thấy ngay trước mắt. Chúng tôi thiết kế một vòng hiển thị chất lượng không khí, nó sẽ cho bạn thấy
điều kiện không khí rất trực quan.
Cải thiện cuộc sống!

Chất lượng không khí xấu.

Chất lượng không khí bình thường.

Chất lượng không khí tốt.

Chức năng hẹn giờ thông minh
Cài đặt hẹn giờ tắt máy khi máy đang hoạt động, và hẹn giờ khởi động khi máy đang tắt. Có nhiều
lựa chọn mức thời gian 1/2/4/8 giờ giúp linh hoạt sắp xếp lịch trình của riêng bạn.

CHẾ ÐỘ HOẠT ÐỘNG TIỆN LỢI NHẤT
Thiết lập chế độ hoạt động thông minh chỉ với một nút bấm. Chức năng cảm biến rất nhạy giúp tốc
độ gió đối lưu có thể được tự động điều chỉnh theo chỉ số chất lượng không khí tại nơi ở của bạn.

Motor không chổi than có hiệu suất cao và độ ồn thấp
giúp cho máy hoạt động hiệu quả, ổn định hơn.

Nút cảm ứng tiện lợi

Tay xách tiện lợi

Nghỉ trưa – 1 giờ

Họp – 2 giờ

Tiệc – 4 giờ

Ngủ – 8 giờ

5 cấp độ điều khiển luồng khí

Giảm tốc độ quạt khi
chất lượng không khí tốt

Tăng tốc độ quạt khi
chất lượng không khí xấu

5 cấp độ lọc cho những mục đích khác nhau, dễ dàng sử dụng và đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Thiết kế chuyên biệt cho không gian lớn
Không gian lớn là phải chờ đợi lâu? Thiết kế cửa thoát khí nghiêng độc đáo tạo ra không khí lưu
thông 3 chiều trong nhà và làm sạch không khí nhanh chóng.
Bảng điều khiển cảm ứng điện dung cao cấp. Tay xách được thiết kế đặc biệt tiện lợi cho việc di
Chống trầy xước và lau chùi dễ dàng. Cảm ứng chuyển máy từ nơi này sang nơi khác. Thuận tiện
mượt mà thoái mái khi sử dụng.
và tiết kiệm thời gian.

Mặt nạ từ tính dễ dàng tháo lắp

Khóa an toàn thông minh

Mức 1:

MỨC 2:

MỨC 3:

Mức 4:

Mức 5:

Yên giấc ngủ

Học tập & làm việc

Sinh hoạt hằng ngày

Dọn dẹp nhà cửa

Lọc cực nhanh

Chức năng nhắc nhở thông minh
Khi bộ lọc bẩn, đèn báo thay thế bộ lọc sẽ chớp sáng. Nếu các bộ lọc không được thay đúng hạn,
máy sẽ khóa hoạt động để tránh bị nhiễm bẩn ngược.

Mặt nạ từ tính thuận tiện tháo lắp để bảo trì.

Với khóa an toàn thông minh, máy sẽ tự động tắt
khi mở mặt nạ. Bảo vệ an toàn cho gia đình.

CỬA
THOÁT KHÍ

Cửa thoát khí nghiêng độc đáo
tạo ra không khí lưu thông 3 chiều trong nhà

