
Właściwości: 

• 3-kierunkowe wydmuchiwanie powietrza 

• 3-stopniowa filtracja – usuwanie ponad 

99% cząsteczek o wielkości  

0,3 mikrometra  

• 4-kolorowy wskaźnik zanieczyszczenia 

powietrza 

• Numeryczny wyświetlacz stężenia 

cząsteczek: PM 1.0/PM 2.5/PM 10 

• 3 ustawienia prędkości wentylatora  

• Tryb automatyczny – dostosowanie pracy 

wentylatora aby utrzymać optymalną 

jakość powietrza 

• Tryb nocny – zmniejszona prędkość pracy 

wentylatora, urządzenie pracuje ciszej – 

odpowiedni program podczas snu 

• Filtry: wstępny, dezodoryzujący, PM2.5, 

• Laserowy czujnik PM 

• Czujnik przykrych zapachów 

• Sterowanie dotykowe 

• Wskaźnik zużycia filtra 

• Timer – możliwość ustawienia czasu 

pracy urządzenia (1-12h) 

• Możliwość połączenia z WiFi 

• Blokada przed dziećmi 

 

Dane techniczne:

• Maks. wielkość pomieszczenia: 60m²

• CADR: 467m³/h

• Głośność: Maks. 50 dB(A); Min. 21dB(A)

• Wymiary (SxWxG): 360x783x293 mm

• Waga: 11,2 kg

• Moc: 60 W

• Kolor: Biały

• Kod produktu: AX60R5080WD/EU

• EAN: 8806090021763

Oczyszczacz  
powietrza 

AX60R5080WD 



Współczynnik CADR na poziomie 467m³/h - ekspresowe oczyszczanie 

powietrza dzięki dużemu, przedniemu wlotowi powietrza, które 

następnie po przejściu procesu filtracji jest wydmuchiwane aż  

w trzech kierunkach.  

Usunięcie ponad 99% cząsteczek PM2.5. 3-stopniowa filtracja umożliwia 

utrzymanie czystego powietrza. Filtr wstępny wyłapuje kurz, filtr 

węglowy usuwa nieprzyjemne zapachy oraz szkodliwe gazy takie jak 

formaldehyd,  filtr  PM2.5  zatrzymuje nawet najdrobniejszy pył. 

Czujniki pyłu i gazu wykrywają jakość powietrza w czasie rzeczywistym  

i automatycznie dostosowują pracę urządzenia w zależności od 

poziomu zanieczyszczenia.. Cyfrowy wyświetlacz pokazuje poziom 

cząsteczek PM 1.0/2.5/10 w liczbach i zanieczyszczenie gazowe w  

4 kolorach.   

Łatwe przemieszczanie oczyszczacza umożliwiają kółka znajdujące się 

u podstawy. Są one ukryte, więc nie wpływają negatywnie na jego 

wygląd i estetykę pomieszczenia. Z łatwością możesz go przesunąć 

do innego pomieszczenia, które wymaga oczyszczenia. 

 

Łatwość w utrzymaniu – oczyszczacz powietrza Samsung posiada 

przedni wlot powietrza, więc nie musisz  go odsuwać od ściany aby 

dostać się do filtra. O konieczności wymiany filtra poinformuje Cię 

wskaźnik znajdujący się na wyświetlaczu. Zmywalny filtr wstępny 

wymaga tylko okresowego czyszczenia, a filtr PM 2.5 i dezodoryzujący 

można szybko i łatwo wymienić. 

 

 

5 trybów pracy – tryb automatyczny, nocny, oraz 3 prędkości pracy 

wentylatora - możliwość wyboru intensywności oczyszczania 

powietrza w zależności od potrzeb.  



Oczyszczacz 
powietrza 

AX60R5080WD 


