
Pripojenie a ovládanie cez aplikáciu
S aplikáciou Electrolux Wellbeing môžete kontrolovať a plánovať konkrétne 
úlohy. Vďaka senzorom na detekciu častíc (PM 1, 2.5, 10) a všetkých 
prchavých organických zlúčenín upravuje čistička Well A7 rýchlosť čistenia 
vzduchu na základe hodnôt zistených vo vašej domácnosti.

Vyčistí vzduch v miestnosti len za 7 minút****
Systém prúdenia vzduchu v zariadení Well A7 ponúka 360-stupňové 
nasávanie vzduchu s dizajnom, ktorý pokrýva okraje predného panelu, v 
kombinácii s 3D ventilátorom a päťstupňovou filtráciou vzduchu. Vzduch v 
miestnosti vyčistí len za 7 minút. 

Ľahká, prenosná a prispôsobiteľná
Preneste čističku vzduchu Well A7 v jednej ruke do 
miestnosti, v ktorej ju práve potrebujete a prispôsobte si 
ju tak, aby vynikla alebo naopak, splynula s okolím. 
Postavte ju na dve nožičky do naklonenej polohy na 
podlahu alebo ju zaveste na stenu a ušetrite tak miesto 
na podlahe.**

Výkonné päťstupňové čistenie vzduchu 
Päťstupňový systém čistenia vzduchu umožňuje 
zachytiť až 99,97 % častíc o veľkosti len 0,3 
mikrometra (μm).***

Štýlová a tichá
Výrazný a moderný dizajn modelu Well A7 je vytvorený 
tak, aby sa včlenil do interiéru spálne alebo iných 
miestností. Úroveň hlučnosti 23 dB(A)* je podobná 
jemnému dažďu a je navrhnutá tak, aby nerušila 
atmosféru vášho domova.

Výkonné čistenie. Navrhnuté pre vás.
S čističkou vzduchu Well A7 si užijete čistejší a zdravší domov. Náš prvý rad 
viacúrovňových čističiek je navrhnutý tak, aby bolo možné ich umiestniť na 
podlahu alebo zavesiť na stenu a ušetriť tak miesto na podlahe. Starostlivo 
vybrané dekoračné poťahy z textílie Kvadrat umožňujú vkusné prispôsobenie 
zariadeniu v miestnosti.

Špecifikácie a benefity

• Wi-fi pripojenie
• Teplotný senzor
• Svetelný senzor
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Hlučnosť 23.3/32.3/38.3/43/49
Farba Svetlosivá
Výška (mm) 579
Šírka (mm) 480
Hĺbka (mm) 213
Čistá hmotnosť (kg) 7
Napätie (V) 220-240
Dľžka prívodného kábla (m) 2
Čiarový kód EAN 7332543765485
Kód produktu 950 011 559
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