
IDEAL AP30 PRO

pure air. pure life.

30

360 ° filter (HEPA + actieve koolstof)

Hoge kwaliteit turbostand

Laag energieverbruik

Ultrastille werking

Nachtstand

Wifi verbinding

Gratis App

Superieure sensoren voor 
automatische modus

Aanbevolen voor mensen met allergieën

Tegen chemicaliën en geuren

Tegen PM2.5 deeltjes en NO2

De compacte luchtreiniger AP30 Pro combineert een modern ontwerp met efficiënte 
geluidsarme luchtzuivering en een laag stroomverbruik. Het ontwerp van het 
apparaat zorgt voor een maximale luchtdoorvoer en een optimale filtratie. Het 360° 
meerlaags filter filtert verontreinigende stoffen zoals fijnstof (PM2.5 en minder), 
pollen en allergenen, ziekteverwekkers zoals bacteriën en schimmelsporen, 
sigarettenrook, uitlaatgassen (ook NO2), chemische dampen (Formaldehyde, Toluol, 
n-Butaan, VOC, ...) en geuren uit de buitenlucht. De centrale bedieningsknop EASY-
TOUCH maakt alle functies zoals automatisch modes, niveau 1/2/3, turbo en nacht-
stand met één druk op de knop mogelijk. Verdere functies zoals een timerfunctie, 
kinderslot, filterstatus of een aanpassing van de automatische modus kunnen 
worden gebruikt via de bijbehorende App ”IDEAL AIR PRO“. gemiddeld moet het 
360°-filter worden vervangen na 12 maanden, afhankelijk van de intensiteit van het 
gebruik.

Compacte luchtreiniger voor zuivere binnenlucht - voor 
ruimtes van 20 tot 40 m² *. Novel 360° meerlaags filter-
systeem. HEPA-filtertechnologie met lange levensduur en 
de hoogste hoeveelheid gespecialiseerde actieve koolstof.

Technische gegevens

Netspanning  220-240V, 50/60 Hz 

Ventilatorsnelheden  5 

Stroomverbruik 5 / 6 / 7 / 9 / 30
(watts)

Geluidsniveau’s (dB)  16,7/18,5 /23,6/33/54,2

Luchtuitlaat (m3 /h) 50/60/75/125/300 

Afmetingen (H x B x D) 398 x 255 x 298 mm 

Gewicht (kg) 3,6

* Kamerhoogte 2.50 m.

Productomschrijving 
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360° MEERLAAGSFILTER

Het krachtige 360°-filter bestaat uit een 
fijnmazig voorfilter, een echt HEPA-filter en 
een laag met een zeer hoog actief koolstof 
gedeelte. Door het ronde ontwerp wordt het 
volledige filteroppervlak optimaal benut.  
Optionele textielhoes.

App ”IDEAL AIR PRO“

Maakt controle en overzicht van uw apparaat 
mogelijk. Verkrijgbaar bij Google Play en de 
Apple App Store.

KLEURCODES VERMELDEN DE LUCHT-
KWALITEIT

De huidige luchtkwaliteit wordt in drie kleur 
codes via LED in het EASY-TOUCH-paneel 
weergegeven.

HOOGWAARDIGE CONTROLE

EASY-Touch-bediening op een intuïtieve en 
comfortabele manier. Functies: Aan / Uit, 
Auto, Niveau 1/2/3, Turbo en Nachtmodus.

OPTIONEEL: GEKLEURDE FILTERHOEZEN

Uitwasbare textielhoezen gemaakt van 
hoogwaardig materiaal. Dient ook als een 
extra voorfilter. Optioneel als accessoire 
beschikbaar. Verkrijgbaar in 7 kleuren.

OPTIONEEL: PREMIUM FILTERHOES

Textielhoes/ voorfilter van hoogwaardig 
uitwasbaar materiaal voorzien van 
klittenbandsluiting voor eenvoudige
montage. Optioneel als accessoire 
beschikbaar.


