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WINIX ZERO
Čistička vzduchu 

Představení produktu pomocí  
několika krátkých videí.

Odkaz  
do e-shopu

• Čistí vzduch ve čtyřech stupních,  
a to s účinností až 99,97 %. 

• Čistička vzduchu Winix ZERO je držitelem 
certifikací, které dokládají splnění přísných  
kritérií v oblasti účinnosti a výkonu.

• Pokročilý filtrační systém čističky  
Winix ZERO odstraňuje ze vzduchu prach,  
pyl, zvířecí alergeny, cigaretový kouř,  
bakterie a viry, spory plísní, nebezpečné  
chemické látky a pachy z domácnosti.

Recenze Produktové video E-shop

Doporučená velikost místnosti

Max. vzduchový výkon 

390 m³/hod.

Pro alergiky

39 m²
Běžný provoz

62 m²
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Omyvatelný předfiltr – zachytí větší částice  
prachu, srsti zvířat, vláken apod.
True HEPA filtr – s 99,97 % účinností odstraňuje 
všechny částice o velikosti od 0,3 mikronu,  
mezi něž patří částečky kouře, bakterie, viry,  
pyly, ale také zvířecí alergeny a spory plísní.
Uhlíkový filtr – odstraní ze vzduchu zápach  
a různé nebezpečné plyny.

PlasmaWave 2.0™ – technologie plazmového 
čištění vzduchu, která jistí celý filtrační systém.  
Jako poslední článek zajišťuje neutralizaci a rozklad 
většiny mikročástic, které by mohly škodit zdraví.  
Navíc vytváří ionty, které dávají vzduchu náboj  
a vzduch je tak nejen čistý a zdravý, ale také  
příjemně svěží jako v přírodě. Nová generace  
ionizátoru PlasmaWave je zcela neslyšná.

Filtrace 

Technické specifikace
• 4 stupně čištění s certifikovanou účinností  

99,97 % (omyvatelný předfiltr, True HEPA filtr H13, 
uhlíkový filtr, PlasmaWave 2.0™).

• Patentovaná technologie PlasmaWave 2.0™  
– generátor kladných a záporných iontů  
pro zvýšení účinku čištění.

• 5 rychlostních režimů – nízký, střední, vysoký,  
turbo, noční.

• Automatický nebo manuální režim čištění.
• Plně automatický provoz čističky – rychlost 

čištění vzduchu se přizpůsobuje míře jeho znečištění 
díky inteligentnímu senzoru kvality vzduchu.

• Automatický noční režim – jakmile se v pokoji 
setmí, světelný senzor automaticky přepne čističku 
Winix ZERO do nejtiššího režimu a vypne osvětlení 
ovládacího panelu.

• Indikace zněčištěného filtru – přesná signalizace 
výměny filtru podle skutečné míry využití čističky.

• Indikátor kvality vzduchu – zobrazuje  
aktuální kvalitu vzduchu ve třech úrovních  
(modrá = čistý vzduch, oranžová ‒ mírné znečištění, 
červená = vysoké znečištění).

• Velmi citlivý prachový senzor – měření kvality 
vzduchu, na základě kterého probíhá automatická 
regulace výkonu.

• Nízká hlučnost 27,8–60 dB.
• Certifikace: CE, RoHS, Energy Star,  

ECARF a ARB, ARB.

Přehledný ovládací panel  
s LED indikací


