
ACC101-01  
ČISTIČKA VZDUCHU 

SKUTEČNÁ ČISTIČKA! 
UFO-ACC 101 čistička vzduchu s moderní 
technologií Vám umožňuje dýchat vzduch 
pomocí vysoce  kvalitních filtrů,  
jako je HEPA, carbon, TiO2, UV filtry a s 
ionizérem, který je znečištěn prachem,  
pylem, plísní, roztoči, bakterií, viry, 
tabákovým kouřem, znečišťujících látek a 
nepříjemnými pachy. 



JEDNOTLIVÉ FUNKCE 

Negativní ionty 
UFO ACC101-01 čistička obsahuje dva generátory, které vytvářejí výsoké 
koncentrace negativních iontů, tím osvěžuje vzduch díky kterému se 
cítíte zdravější a energičtí. 

UV lampa 
Přístroj pomocí UV lampy ničí veškeré 
škodlivé mikroorganizmy jako jsou 
bakterie, viry, apod. a sterilizuje vzduch. 

Odpuzovač komáru 
Pomocí tablet, které zakoupíte, budete mít 
navždy pokoj od komárů. 

Odpuzovač zápachu(parfém) 
Použitím přípravku, který naleznete v 
balení můžete změnit vůni  vzduchu.  



JEDNOTLIVÉ FUNKCE 

Dálkový ovladač 
Pomocí dálkového ovladače můžete veškeré funkce na přístroji   ovládat 
jednoduše, aniž byste se musel zvednout z křesla.  

LCD panel 
Přístroj můžete ovládat i ručně přímo na 
LCD panelu.  

Časovač 
Pomocí této funkce provoz přistroje 
můžete nastavit,  1,2,4,6 nebo 8 
hodinových intervalech.  

Teploměr 
Tato funkce ukazuje pokojovou 
teplotu.  



VÝBĚR ZE DVOU BAREV 



Napětí 230 V ± 10 V 

Max. výkon 55 W 

Frekvence 50 Hz 

Produkce negativních iontů 2 x 7 000 000 ks/cm³ 

 
Průchod vzduchu 

Stůpeň I Stůpeň II Stůpeň III 

60 m³/h 90 m³/h 120 m³/h 

 
Velikost čištěné plochy (výška 2,6m) 

20 m² 30 m² 40 m² 

27 min(3.st) 40 min(3.st) 53 min(3.st) 

Hlučnost I.st.: 35 dB - II.st.: 42 dB - III.st.: 55 dB  

Délka UV záření 252,7 nm 

Životnost UV lampy Cca 8 000 hodin 

Rozměry  (VxHxŠ) 455 x 285 x 222 

Čistá hmotnost 4,7 kg 

Barevné provedení černobílá a šedočerná 

UFO ACC101-01 TECHNICKÉ PARAMETRY 



PARFÉM DO ČISTIČKY 

• Odpuzovač 
zápachu(parfém) 

    Použitím přípravku, který 
naleznete v balení můžete 
změnit vůni  vzduchu. 

    (samostatna cena  
parfému je 249,-Kč, bude 
dodáván k čističce zdarma) 



WISE PARTNERS s.r.o. 

K Červenému dvoru 2132/24, 130 00 Praha 3-Strašnice 

Tel: +420 775 303 702 

obchod@ufoinfrared.com 

www.ufoinfrared.com 

KONTAKT 


