
Čistička vzduchu Stylies PEGASUS

Stylies PEGASUS je  elektrostatická čistička 
vzduchu  určená  jak  do  domácnosti,  tak  do 
kancelářských prostor. Již na první pohled může 
každý vidět,  že Stylies PEGASUS byl  navržen 
profesionálními  švýcarskými  designéry a 
výsledkem  je  přístroj  splňující  nejpřísnější 
kritéria moderního a elegantního designu. Jde o 
ideální  výrobek  pro  osvěžení  a  pročištění 
ovzduší,  neboť  filtruje  vzduch  znečištěný 
nejrůznějšími  pachy,  pyly,  bakteriemi  či 
kouřem.  Velkou výhodou této čističky vzduchu 
je  možnost  použít  vonné esence,  díky nimž si 
pak můžete doma či v práci navodit libovolnou 
atmosféru.  Přístroj  je  vybaven  třemi  tichými 
ventilátory,  které  mohou  pracovat  v  5  různých 
rychlostech.  Stylies  PEGASUS je k dispozici 
ve dvou barvách, a tak jej lze umístit téměř do každého interiéru. 

Základní funkcí čističky vzduchu Stylies PEGASUS je čištění ovzduší od nežádoucích 
elementů. Tento proces se uvnitř přístroje provádí ve 3 krocích s velmi vysokou 
účinností 99,97%. 

– Předfiltr: zachytává prachové částice a jiné velké nečistoty polétavající vzduchem.
– HPP filtr (High Potential Particle Filter Technology): hlavním úkolem je filtrace 

vzduchu od jemných částic. Úzké kovové pláty vytváří silný magnetismus, který 
přitahuje a zachycuje pyly, prachové, kouřové a další nebezpečné částice ve 
vzduchu. Filtr HPP je omyvatelný, ničí bakterie, viry a s vysokou účinností eliminuje 
kouř. HPP filtr je permanentní, tj. není nutné jej později měnit na rozdíl např. od 
HEPA filtru. Uživatel tak ušetří, neboť nemusí vynakládat další finance na provoz 
čističky vzduchu.

– Uhlíkový filtr: likviduje nepříjemné pachy a zajistí tak čistý a svěží vzduch.

Vlastnosti:
• Čistička vzduchu s účinností 99,97%
• Velmi tichá (34 db)
• 5 rychlostních režimů
• Časovač (2, 4, 8 hodin)
• Noční režim (vypnuté LED diody)
• Tělo přístroje z ABS plastu
• Certifikace: CE, GS, RoHS, WEEE
• Určeno pro místnosti: 50 m2/125m3

• Příkon: 8-30 W
• Barva: bílá, černá
• Rozměry: 380 x 395 x 160 mm (délka x výška x šířka) 
• Hmotnost: 3,45 kg 



Fotogalerie:

Video:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZsdAM2-bovA
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