
Houd alles digitaal in de hand
Controleer en plan specifieke taken met de AEG Wellbeing app. Met de 
sensors voor deeltjes (PM 1, 2,5, 10) en voor de Totale Vluchtige Organische 
Verbindingen kan de AX7 in de Smart-modus de reinigingssnelheid aanpassen 
gebaseerd op de waarden die het in je woning waarneemt.

360 graden luchtdoorstroming
AX7 heeft een 360 graden luchttoevoersysteem dat loopt over de randen van 
het voorpaneel, een 3D ventilator en filtering in vijf stappen.

Je gepersonaliseerde luchtreiniger thuis
AX7 is zo licht dat hij met één hand kan worden 
gedragen en kan worden aangepast aan verschillende 
omgevingen. Plaats hem zodanig tussen je kamers dat 
hij (optionele accessoire) lekker opvalt of juist verdwijnt 
in zijn omgeving. Zet hem op zijn twee poten in een 
achteroverleunende positie op de

Hoogkwalitatieve luchtreiniging in vijf stappen
Met dit hoogkwalitatieve luchtzuiveringssysteem in vijf 
stappen vang je maar liefst 99,93% van de deeltjes van 
2,5 micrometer (μm) (PM 2,5)3 en tot wel 92% van de 
vluchtige organische verbindingen.

De finishing touch voor je huis
AX7, een uiterst subtiel ontwerp. De zorgvuldig 
geselecteerde stoffen bekleding vormt de finishing 
touch in je slaapkamer of woonkamer. De intieme sfeer 
blijft onaangetast door het geluidsniveau van 24dB(A). 
Geluidsniveau bij de laagste ventilatorsnelheid; 
gemeten op 1 meter van de voorkant.

Luchtreiniger, 23db, connected, 60m2 boverket, 300m3 cadr, 5-staps filtratie

Hoogkwalitatieve luchtreiniging. Flexibel ontworpen.
Onze eerste serie multilevel luchtreinigers kun je op de vloer zetten of 
ophangen (optioneel), zodat het je ruimte transformeert. Met de stoffen 
bekleding van Kvadrat voor het voorpaneel (optioneel) wordt dit een iconisch 
stuk in je meubilair.

Voordelen en specificaties

• Capaciteit: 290 m³/u
• Dekking volgens Boverket norm: 60 m²
• Geluidsniveau op minimale setting: 23.5 dB(A)
• Bedieningspaneel: Tiptoetsen
• Vochtigheidssensor
• Temperatuursensor
• TVOC sensor
• 5 filterniveaus
• Filter inbegrepen: E12 fine particule filter carbon filter
• Filterverzadigingsaanduiding

Luchtreiniger 60 m²
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Kleur donkergrijs
Gewicht (kg) 7
Hoogte (mm) 579
Diepte, buitenmaat (mm) 213
Breedte, buitenmaat (mm) 480

Technische specificaties
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