
156 m3/h 

Wells AL106 –
oczyszczacz powietrza 

Oczyszczacz powietrza Wells AL106AWA jest kompaktowy, funkcjonalny, skuteczny, sprytny
i w skandynawskim stylu! Oczyszczacz Wells łączy w sobie to, czego potrzebujesz najbardziej: ciszę, 

komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wells AL106AWA możesz powiesić na ścianie lub dyskretnie 
postawić obok biurka lub łóżka; możesz przy nim spać i pracować, usypiać dziecko albo medytować, 
ponieważ jest cichszy niż szelest kartek w bibliotece. I cieszyć się zdrowym powietrzem w każdej chwili 
swojego cennego życia. Wysoką skuteczność zapewnia także innowacyjny kształt dysku 
zbierającego powietrze, oparty na systemie wgłębień i wypukłości, dzięki czemu zasysane 
zanieczyszczenia są ukierunkowywane wprost na filtry. To gwarancja, że żaden pyłek, roztocze czy 
alergen nie zostanie pominięty w procesie oczyszczania.
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max. 
19,8 m²

44,4 dB

5 kg

25 W

SKU: AL106AWA Kod EAN: 8806318200079
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Kompaktowy oczyszczacz powietrza Wells 
AL106AWA to sprawdzony, inteligentny system 
filtrowania powietrza wykorzystujący tzw. zwężkę 
Venturiego. To nic innego jak sposób na znaczne 
przyspieszenie przepływu powietrza przez zestaw 
filtrów, co zapewnia, że czyste powietrze pojawi 
się w Twoim domu w jeszcze krótszym czasie. 
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Specyfikacja ogólna
SKU: AL106AWA

EAN: 8806318200079

Marka: Wells

Kolor: Kremowy

Przeznaczenie: Dom , Sypialnia , Pokój dziecięcy , Biuro , SPA , Dla alergików

Wymiary (mm): 360 x 173 x 360

Waga: 5 kg

Gwarancja (m-ce): 24

Certyfikaty: CE , CA

Dane techniczne
Powierzchnia pomieszczenia (m2): Max. 19,8

Zużycie energii/Moc (W): 25

Głośność pracy (dB): 44,4

Maksymalna prędkość oczyszczania powietrza ( m3/h): 156

Czujnik smogowy (PM2,5): Tak

Czujnik VOC: Tak

Wskaźnik jakości powietrza LED: Niebieski / zielony / żółty / czerwony

Sterowanie: Manualne

Blokada przed dziećmi: Tak

Tryb auto: Tak

Tryb nocny: Tak

Filtr: 1 filtr wstępny, 1 filtr specjalny antystatyczny, 1 filtr węglowy, 1 
HEPA (H14), 

Głośnik Bluetooth: Nie 

Timer: Tak

Wskaźnik zmiany filtra: Nie

W zestawie: Instrukcja obsługi, zestaw filtrów, karta gwarancji, 
zdejmowane nogi 4szt.
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