
HG50EL

Luftrenare med luftfuktarfunktion
Luftrenare med Plasmakluster jonteknologi, filter i 3 lager, luftrenhetsindikator, för rum upp till 38m2 (28m2 med 
luftfuktarfunktion).

HIGHLIGHTS
Plasmakluster jonteknologi, som avger positiva och negativa joner, 
vilket effektivt:

• dödar bakterier, virus, allergener, mögel

• ta bort lukt och statisk elektricitet

• förbättrar hudens fuktnivå

Effektiv luftrening tack vare 3 lager av filtrering och perfekt 
luftcirkulation garanterad av 20° luftutsläpp bak

Intelligent läge för enkel kontroll av luftkvaliteten 

Jonduschläge för extra hög jontäthet

PCI-spotläge för hög effekt i bortre delar av rummet

Luftfuktighet: 450 ml / h

Tankvolym: 2,5 l

Luftflöde: 60 - 306 m³ / h
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Luftrenare funktioner
Luftrenare typ Kombination av Plasmakluster 

jonteknologi - filter i tre lager – och 
luftfuktare
Plasmakluster jonteknologi avger 
positiva och negativa joner: –
dödar bakterier, virus, allergener, 
mögel – avlägsnar lukt och statisk 
elektricitet – förbättrar hudens 
fuktnivå
PCI / 7000
3 typer: Pre-filter, Odörfilter, HEPA -
filter
5: max / med / low / pollen / sleep 
20°

PM2.5 / dammsensor, odörsensor, 
fuktighetssensor, temperatursensor, 
ljussensor, rörelsesensor
Upp till 38m2

Reningsteknologi

PCI-funktion / Jon-funktion 
Filtersystem

Effektlägen

Luftflöde vinkel 
Integrerade sensorer

Rumsstorlek (utan luftfuktare)
Rumsstorlek (med luftfuktare)

Luftflöde(m³/h)
Luftfuktningsprestanda (ml/h)
Behållarstorlek (L)
Ljudnivå (dB) 
Filters livslängd

Upp till 28m2

60 - 306
150 - 450
2.5
19 - 52
10 år

Design
Handtag
Material ytterhölje 
Färg

Integrerade
Plast

Ljusgrå

Energi
Strömförsörjning
Elförbrukning
Elförbrukning stand by
Sladd

AC 220-240 V ~ 50/60 Hz  
5 – 53

1.2
Ja

Storlek och vikt
Storlek produkt (B x H x D i mm)
Storlek förpackning (B x H x D i mm) 
Vikt utan förpackning (kg)
Totalvikt (kg) 
Antal på pall
Förpackning innehåller 
EAN

345 x 631 x 262
407 x 700 x 325
9.2
11.1
18
Produkt, Manual, Garantikort 
4974019102085
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