
Отпечатано на Sappi Quatro. Всички влакна са от устойчиво горско 
стопанство и от контролирани източници. Използваната целулоза е 
избелена изцяло без хлор (TCF). Пазарната целулоза е избелена с ми-
нимално количество хлор (ECF) или изцяло без хлор (TCF). Повторно 
използване на рециклирани фибри, пълнители и покриващи пигменти.

ПО-СВОБОДНО ДИШАНЕ 
зА хОрАтА С АлЕргИИ И ВСИчкИ ОСтАНАлИ
Въздухопречиствателят на DAIKIN :

   премахва от въздуха полени, косми от домашни любимци, 

акари, прах и др. 

	  премахва вируси и бактерии

	  отстранява миризми и опасни газове

	  за допълнителен комфорт и по-добро качество на живот
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Въздухопречиствателите на DAIKIN се разпространяват от:

Дишай 
свободно!
ПърВОклАСНИ ВъзДухОПрЕчИСтВАтЕлИ От DAIKIN

СПЕЦИА лИС т В кАчЕС тВЕНИЯ ВъзДух

Ние пием по 1,5 литра вода на ден. за сравнение с 

22.000 вдишвания поемаме 11.000 литра въздух. 

Около 60 – 95 %  от тези вдишвания ние правим 

на закрито.  

Знаете ли, че въздухът в затворени помещения 

може да бъде до пет пъти по-замърсен от 

външния въздух?

Въздухът е пълен с мънички частици. Много от тях 

са толкова малки, че проникват веднага в белите ни 

дробове. замърсеният въздух натоварва особено 

xopa с алергии, астма или други респираторни 

заболявания.

Много хора пият минерална вода заради по-

доброто качество. А въздухът, който дишаме? 

Той не заслужава ли дори повече внимание?

Въздухопречиствателите на Daikin значително на-

маляват замърсяването на закрито, благодарение 

на иновативната филтърна технология за бързо и 

ефективно подобряване на качеството на въздуха.

98.8% 
по-малко полени

99.5% 
по-малко прах

99.9% 
по-малко цигарен дим

с  
функция за 

овлажняване

Въздухопречиствателите 
на DAIKIN 
   премахват от въздуха полени, косми от домашни 

любимци, акари, прах и др.;

   премахват вируси, бактерии, миризми и опасни газове;

   осигуряват пречистен въздух;

   за допълнителен комфорт и по-добро качество на живот.
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Тест на TÜV Nord с частици прах
 при максимална скорост на вентилатора

Въздухопречиствател DAIKIN 

Въздухопречиствател DAIKIN Ururu 

Eфективност на филтъра до 99,6%

Полени

5-СтЕПЕНЕН фИлтър
зА ДА МОжЕтЕ ДА ДИШАтЕ СВОБОДНО

Въздухопречиствателите са проектирани да премахват вредните 

частици от въздуха ефективно и ефикасно и да подават чист въздух, 

който е здравословен за дишане. Едрите частици, животинските 

косми и прахът остават в предварителния филтър. Прахът и 

полените се зареждат електрически в Плазмения йонизатор и след 

това се изпращат към Електростатичния филтър. фотокаталитичният 

филтър отстранява вирусите, също така премахва миризми и вредни 

газове. 

Резултатът: чист въздух и забележимо по-добро качество на живот.

ДВА клАСА
ИзключИтЕлНИ уСтрОйСтВА

функции
Въздухопречиствател 

DAIKIN 
Въздухопречиствател  

DAIKIN Ururu  

… премахва прах и акари  

… премахва полените  

… премахва животински косми  

… премахва микроорганизмите  

… премахва формалдехид  

… премахва замърсители  

… премахва цигарен дим  

… премахва неприятни миризми  

технология DAIKIN Flash Streamer  

резервни нагънати филтри 4 + 1 6 + 1

живот на нагънатите филтри в 
години 2 1

Оптимизирана филтърна система  

Допълнителна касета за 
пречистване на въздуха — 

Овлажняваща функция — 

капацитет на пречистване  
на въздуха (m3 / h) 60 - 420 60 - 450

капацитет на овлажняване (mL / h) — 240 - 600

Ниво на звуково налягане 
„тих режим“ (dBA) 16 17

Ниво на звуково налягане  
„режим на овлажняване“ (dBA) — 23

Приложим размер на стая 46 m2  46 m2 

размери (В x Ш x Д) 576x403x241 590x395x268

ПрЕМАхВА АлЕргЕНИтЕ
зА ПО-ДОБрО кАчЕСтВО НА жИВОт

Благодарение на  

иновативната технология,  

Въздухопречиствателите  

на DAIKIN елиминират  

само за 4 часа 

99 % от бактериите. 

Според изследванията на TÜV Nord,  

Въздухопречиствателите премахват

99,6  % от полените  
и другите алергенни вещества от въздуха. 

замърсен  
въздух

чист
въздух

Плазмен йонизатор
Малките частици прах и полените се зареждат положително.

Електростатичен филтър
Премахва електрически заредените частици.

Предварителен филтър
филтрира по-големите частици, косми на домашни любимци и прах.

фотокаталитичен филтър
Абсорбира микроорганизмите.

В допълнение, миризмите и вредните газове се 
разграждат от Обезмирисяващия каталитичен филтър


