
ČISTIČKA VZDUCHU AeraMax DX 95

Čistička vzduchu Fellowes AeraMax™ DX95 slouží k odstranění bakterií, 
prachu, roztočů, virů, spor plísní a pylů, pachů, cigaretového kouře, 
zvířecích alergenů i dalších alergenů z vnitřního ovzduší místnosti. 
Vzduchovým výkonem je určena do větších prostor. Je doporučena pro 
velikost místnosti do 28 m2.
AeraMax™ DX95 má čtyřrychlostní ventilátor s velmi tichým 
provozem, vhodným pro 24 hod. použití. Od režimu "LOW" pro tichý, 
energeticky úsporný provoz, až po režim "TURBO" pro nejefektivnější 
filtraci.
- Režim Aera+™ - určen pro vrchol sezóny alergií. Zvýší míru výměny 
vzduchu o 50% ve srovnání s běžným režimem. Slouží k odstranění 
maximálního možného množství alergenů ze vzduchu.
- Senzor AeraSmart™ - čistička vzduchu je vybavena senzorem kvality 
vzduchu, který automaticky kontroluje kvalitu vzduchu a podle aktuální 
kvality vzduchu upravuje rychlost ventilátoru pro optimální filtraci. Modré, 
oranžové a červené světlo indikuje míru znečištění vzduchu.
- Snadná údržba - pro optimální výkon se vyměňují hlavní HEPA filtr 
( každých cca 12 měsíců běžného provozu) + uhlíkový filtr
(každé cca 3 měsíce běžného provozu).

AeraMax DX 95

NOVINKA

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 01/2015.

 AeraMax DX 95  28 m2   

Senzor kvality vzduchu          CADR

191 kouř/196 prach/188 pylyvvvvvv    ano   

  Rychlost ventilátoru      Rozměry (š x h x v)      Hmotnost

 4    41 x 21 x 65 cm       6,5 kg

Model Plocha místnosti 

Čtyřstupňový systém filtrace vzduchu: 
uhlíkový filtr +  True HEPA filtr + Antimikrobiální úprava AeraSafe™ +  technologie PlasmaTRUE™
- Uhlíkový filtr - odstraňuje pachy a zachycuje ze vzduchu velké prachové částice.
- True HEPA filtr - zachycuje 99,97% veškerých částic do velikosti 0,3 mikronu, včetně ambrózie a jiných alergenů, virů, bakterií, 
roztočů,   spor plísní, zvířecích alergenů a cigaretového kouře.
- Antimikrobiální úprava AeraSafe™ - impregnace True HEPA filtru proti růstu bakterií, plísní a hub.
- Technologie PlasmaTRUE™ - v konečné fázi čištění vytváří technologie Fellowes® PlasmaTRUE™ ionizované pole, které pomáhá 
bezpečně odstranit zbylé znečišťující látky ze vzduchu.

PlasmaTRUE™

TRUE HEPA filtr antimikrobiální úpravou AeraSafe™

Uhlíkový filtr

Kazeta na filtry




