
• CADR 300 m3/h
• Auto,Triple filtration & UV lights
• Sensor de deteção PM2.5
• Modo automático
• Modo silencioso
• Níveis de velocidade do ventilador: 3
• Tipo de controle: Electrónicos
• Alerta de alteração de filtro
• Nível de ruído 31-61 dB(A)
• Dimensões (AxLxP): 530x245x245 mm
• Peso líquido (kg): 4.3

Whirlpool Purificador de ar - AP330W

Este purificador de ar da Whirlpool inclui: cor branca. Um
design moderno e compacto, capaz de se adaptar ao seu
ambiente doméstico e fácil de mover para onde você
precisar. Com a função AUTO, seu produto mede a
qualidade do ar interno e ajusta automaticamente suas
configurações para uma purificação eficaz. Sistema de
filtragem três em um com tecnologia de luz UV e
monitoramento constante da qualidade do ar. CAD 300 m³/h

Redução de vírus da gripe e bactérias.
Respire ar limpo, graças à redução de vírus da gripe e
bactérias* Desenhado para o seu bem-estar graças à
tecnologia 6º SENTIDO *Testado por um laboratório
independente para staphylococcus aureus e
escherichia coli (de acordo com GBT 18801-2015 e GB
21551.3-2010), para H1N1 (de acordo com a norma
técnica para desinfeção 2002-2.1.3). Resultados
obtidos numa hora numa divisão de 30 m3.

Amigável para Alergias e asma
A qualidade do ar é efetivamente melhorada também
no caso de necessidades específicas relacionadas com
alergias e asma graças à redução dos alergénios mais
comuns (pó, mofo, pêlo de animais, pólen).

Sistema de filtragem três-em-um
Respire ar limpo, graças ao sistema de filtragem três-
em-um que captura e absorve eficazmente gases
nocivos, odores e alergénios como pó, mofo, pêlo de
animais e pólen.

Interface de utilizador intuitiva
Uma interface moderna e intuitiva, que oferece uma
experiência de utilização suave e sem esforço.

Tecnologia luz UV
A tecnologia de luz UV integrada contribui para a
redução de vírus e bactérias para assegurar ar limpo
para o seu bem-estar em casa.

Monitorização da qualidade do ar
Um sensor avançado mede o nível PM 2.5 da divisão e
uma lâmpada LED de 3 cores dá feedback em tempo
real da qualidade do ar.

Função Automática
O seu produto mede a qualidade do ar interior e ajusta
automaticamente as suas definições para uma
purificação eficaz.

Design compacto
Design moderno e compacto, possível de adaptar-se
ao seu ambiente doméstico. Muito leve e fácil de
movimentar em qualquer lugar da casa.
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Marca WHIRLPOOL

Nome do produto / Código comercial AP330W

Reclamação Auto,Triple filtration & UV lights

Alerta de filtro Sim

Função filtro HEPA + Active carbon + Prefilter

Cor principal do produto Branco

Motor DC (Direct Current)

Remote control Não

Autodiagnóstico Sim

Tipo de interface do usuário LCD

UV light Sim

Auto mode Sim

Níveis do ventilador 3

Modo silencioso Sim

Tipo de controlo Electrónicos

DEDESEMPENHO DE PURIFICASEMPENHO DE PURIFICAÇÃÇÃOO
CADR 300

Corrente (A) 0,3

Frequência (Hz) 50

Voltagem (V) 220-240

For rooms up to 36

Maximum power 33

Noise level high speed 61

PM2.5 sensor detector Sim

Rated input power (2010/30/EU) 33

DIMENSÕEDIMENSÕES PURIFICARS PURIFICAR
Profundidade do produto embalado 285

Profundidade (mm) 245

Peso bruto (kg) 5.2

Altura do produto embalado 570

Altura do produto 530

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica 180

Peso líquido 4.3

Tipo de ficha Schuko

Largura do produto embalado 285

Largura do produto 245
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