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Super Air SA150
Mini Oczyszczacz pOwietrza
 SA 150 to elegancki oczyszczacz powietrza marki Super Air do sypialni, biur, łazienek lub
kuchni. Filtry HEPA i węglowy można stosować oddzielnie, na przykład tylko filtr HEPA, co jest 
wyjątkiem w oczyszczaczach tej klasy cenowej.

• Przeznaczony do powierzchni do max. 20m² (zalecana 
15 m2)
• 5 stopniowa filtracja:

- Filtr HEPA/antybakteryjny
- Filtr węglowy/foto-katalityczny
- Jonizator jonów ujemnych (≤ 5 milionów)

• 99,95% skuteczność usuwania zanieczyszczeń PM 2,5 
i PM 10 
• 99,95% skuteczność usuwania alergenów, kurzu, rozto-
czy, pleśni i adiuwantów, np. formaldehydu
• 95,00 % skuteczność usuwania wirusów, bakterii i in-
nych drobnoustrojów chorobotwórczych (TVOC)
• Tryb pracy On/Off jonizatora jonów ujemnych
• Tryb pracy MANUAL
• Tryb pracy NOCNY
• CHILD Lock – zabezpieczenie przed dziećmi
• 3 stopniowy wentylator– na pierwszym biegu praca 
bezszelestna
• Obudowa wykonana z ABS 

• Dotykowy panel łatwy w obsłudze

• Lampki kontrolne LED 

• Automatyczny alarm: ostrzeżenie o konieczności wy-

miany filtrów

• Wyjątkowo niskie zużycie energii w stanie czuwania 

<0,5 W

• Cichy i ekologiczny silnik PG

• Timer

charakterystyka

systeM filtracji Dane techniczne 
Model Nr.: SA150W/SA150BW

Zasilanie 220V-240V,50Hz

Przepływ powietrza (m3/h): 70/100/150 m3/h

Poziomo głośności dB(A): 25-40 db(A)

Jonizator 5 x 106 ions/cm3

Wymiary 329x170x300(mm)

Waga 3.2KG

Pobór mocy (W): 26W

Do powierzchni max. 20m2

Filtr Wymiary Żywotność 

Antybakteryjny+HEPA 209x102x40(mm) do 6 miesięcy

Filtr węglowy + foto-katalityczny 203x97x15(mm) do 6 miesięcy 

• HEPA: wykorzystuje nową generację materiałów kom-

pozytowych, skutecznie usuwa cząstki PM10 i PM 2,5

• Filtr antybakteryjny: eliminuje bakterie i alergeny 

• Węgiel aktywowany: Wykorzystuje porowatość koko-

sa poddanego nowoczesnej karbonizacji biologicznej 

dzięki czemu ma większe zdolności absorpcyjne i może 

skutecznie usuwać zapachy, dym i formaldehyd.

• Foto-katalityczny: wykorzystuje dwutlenek tytanu 

(TiO2) który utleniając się uszkadza błonę komórkową 

bakterii i hamuje aktywność wirusów.

• Jonizacja: jony ujemne są często nazywane ,,witami-

nami w powietrzu”. Przebywanie w otoczeniu o silnej 

ujemnej jonizacji poprawia metabolizm oraz wzmacnia 

odporność.

• Wkład zapachowy (opcja)
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