
90 m3/h 

Oczyszczacz powietrza z 
jonizacją Air&me Buldair

Niewielkie rozmiary, estetyka i uniwersalny design sprawiają, że pasuje do niemal każdego wnętrza. 
Jego unikalny, dopracowany pod każdym względem wygląd idzie w parze z wysoką skutecznością 
działania zapewnioną dzięki najwyższej klasy filtrom dbającym o idealną jakość powietrza w każdym 
pomieszczeniu. Uniwersalny, dyskretny kształt kuli oraz czarny kolor sprawia, że można go postawić na 
dowolnej półce czy stoliku. Pasuje do większości wnętrz i może stanowić dodatkowym element 
wystroju. Czyste, pozbawione wirusów i bakterii, wysycone jonami ujemnymi powietrze dzięki 
jonizatorowi powietrza.
Na co dzień otoczeni jesteśmy urządzeniami elektrycznymi produkującymi jony dodatnie, które 
przyciągają bakterie i wirusy, a także zarodniki grzybów, pleśń i inne alergeny. Jonizator produkuje 
jony ujemne (aniony tlenu) i wysyca nimi powietrze. W tak wysyconym powietrzu bakterie i wirusy 
opadają na ziemie, dzięki czemu nie trafiają wraz z powietrzem do naszych płuc.
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max. 
15 m²

32 dB

0,8 kg

3 W

SKU: BULD0001 Kod EAN: 3700459000039
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Oczyszczacz powietrza Buldair francuskiej 
marki Air&me to niewielkich rozmiarów 
praktyczne i nowoczesne urządzenie, które zadba 
o najwyższą jakość powietrza w Twoim domu, 
biurze, pracowni, żłobku, przedszkolu, czy
w dowolnym innym pomieszczeniu. 
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Specyfikacja ogólna
SKU: BULD0001

EAN: 3700459000039

Marka: Air&me

Kolor: Czarny

Przeznaczenie: Salon , sypialnia, pokój dziecięcy, biuro, gabinet masażu

Wymiary (mm): 180 x 220 x 220

Waga: 0,8 kg

Gwarancja (m-ce): 24

Certyfikaty: CE, TÜV, Intertek

Dane techniczne
Powierzchnia pomieszczenia (m2): Max. 15

Zużycie energii/Moc (W): 3

Głośność pracy (dB): 32

Maksymalna prędkość oczyszczania powietrza ( m3/h): 90

Czujnik smogowy (PM2,5): Nie

Czujnik VOC: Nie

Jonizacja: Tak

Wskaźnik jakości powietrza LED: Nie

Dyfuzja olejków eterycznych: Tak

Sterowanie: Manualne

Blokada przed dziećmi: Nie

Tryb auto: Tak

Tryb nocny: Tak

Filtr: 1x filtr Hepa klasy Epa E11 + węglowy

Głośnik Bluetooth: Nie 

Timer : Nie

Wskaźnik zmiany filtra: Nie

W zestawie: Instrukcja obsługi, filtr, zasilacz, karta gwarancyjna, zestaw 3 
wkładek do aromaterapii
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