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WINIX TOWER QS
Čistička vzduchu 
Nadčasový design. Pokročilá filtrace nečistot. 

Představení produktu pomocí  
několika krátkých videí.

Odkaz  
do e-shopu

• Revoluční čistička vzduchu s integrovaným 
Bluetooth reproduktorem značky JBL. 

• Čistí vzduch ve čtyřech stupních, a to s účinností 
až 99,97 %. Automatický režim se dvěma senzory 
(pachovým a prachovým) pro bezstarostné zajištění 
ideální kvality vzduchu. 

• Unikátní filtrační systém odstraňuje ze vzduchu 
prach, pyl, alergeny zvířat a roztočů, bakterie, 
spory  plísní, ale i cigaretový kouř a zápach.  
Filtrace je k dokonalosti dotažena díky inovované 
technologii PlasmaWave 2.0™. Ta vytváří kladné  
a záporné ionty, které na molekulární úrovni 
rozkládají toxické výpary, zápach, bakterie a viry.

Recenze Produktové video E-shop

Doporučená velikost místnosti

Max. vzduchový výkon 

405 m³/hod.

Pro alergiky

40 m²
Běžný provoz

65 m²
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Filtrace 
Unikátní válcový all-in-one filtr (vše v jednom), 
který obsahuje tyto filtrační stupně:
• Předfiltr – zachytí větší částice prachu, srsti zvířat, 

vláken apod.
• True HEPA filtr – s 99,97 % účinností odstraňuje 

všechny částice o velikosti už 0,3 mikronu, mezi něž 
patří částečky kouře, bakterie, některé viry, pyly,  
ale také zvířecí alergeny a spory plísní.

• Uhlíkový CD filtr – odstraní ze vzduchu zápach  
a různé nebezpečné plyny.

• PlasmaWave™ – tato technologie jistí celý filtrační 
systém. Jako poslední článek zajišťuje neutralizaci 
a rozklad virů, toxických planů a dalších mikročástic, 
které by mohly škodit zdraví. Navíc vytváří ionty,  
díky kterým je vzduch nejen čistý a zdravý,  
ale také příjemně svěží jako v přírodě.

Technické specifikace
• 4 stupně čištění s účinností 99,97 %  

(předfiltr, True HEPA filtr, uhlíkový CD filtr, 
Plasmawave™).

• Technologie PlasmaWave™  
– generátor kladných a záporných iontů.

• Integrovaný bluetooth reproduktor  
značky JBL o výkonu 16 W

• Manuální, automatický a noční režim.
• 3 úrovně indikátoru kvality vzduchu.
• 5 rychlostních režimů.
• Indikátor výměny filtru.

• Senzor kvality vzduchu – automaticky  
vyhodnocuje kvalitu vzduchu a reguluje výkon.

• Světelný senzor – čistička se přepne do nočního 
režimu, ztlumí jas panelu a přepne čističku  
do tichého režimu.

• Přehledný dotykový panel s LED indikací  
a zvukovou signalizací.

• Nízký příkon.
• Nízká hlučnost.
• Certifikace: CE, RoHS, Energy Star, ECARF, ARB.


