
Briljant stil 
Met een minimaal geluidsniveau van slechts 17 dB(A) (gemeten op 1 m vóór 
het product) werkt je AX9 zo stil dat je deze nauwelijks opmerkt.  Zelfs op 
maximale snelheid is het geluidsniveau slechts 49 dB(A)*, wat stiller is dan 
een gesprek aan tafel bij u thuis.

Het AirSurround-systeem is zo ontworpen dat alle hoeken van de ruimte 
worden bereikt 
Het AirSurround-systeem creëert een krachtige maar zachte spiraalbeweging 
van de lucht in huis, die efficiënt circuleert, en zuivert de lucht tot 3 keer sneller 
dan de vorige generaties. AX9 wordt aanbevolen voor ruimtes met een grootte 
van max. 92 m2 (gebaseerd op de Zweedse voorschriften voor luchtverversing 
per uur) en 38 m2

Responsieve Technologie 
De unieke responsieve PureSense-technologie meet 
constant de luchtkwaliteitsniveaus binnenshuis, en stelt 
het luchtzuiveringspercentage zodanig af dat je 
thuiskomt in een gezonde omgeving. 

Continu verbonden 
Zowel thuis als onderweg kun je de luchtkwaliteit in je 
woning controleren en optimaliseren via de Wellbeing 
app, of erop vertrouwen dat AX9 dit voor je doet. 
Beoordeel de uitgevoerde taak binnen een opgegeven 
tijd, maak intelligente overzichten aan of regel gewoon 
je voorkeursinstellingen. De

Aangepaste filtratie 
Configureer de AX9 op basis van je persoonlijke en 
seizoensgebonden behoeften, met onze 360-filters en 5
-fasenzuivering. Elk filter heeft een uniek smart tag die 
het gebruik ervan bijhoudt. Zelfs als je een filter 
verwijdert en het volgende seizoen terugplaatst, wordt 
de resterende levensduur

Luchtreiniger, 17db, connected, 92m2 boverket, 442m3 cadr, 5-staps filtratie

Op maat gemaakte luchtzuivering 
De nieuwe connected luchtreiniger past zich aan de veranderingen in je 
omgeving aan. 

Voordelen en specificaties

• Capaciteit: 442 m³/u
• Dekking volgens Boverket norm: 92 m²
• Geluidsniveau op minimale setting: 17 dB(A)
• Geluidsniveau op maximale setting: 46 dB(A)
• Bedieningspaneel: Schuifregelaar, Tiptoetsen
• Vochtigheidssensor
• Temperatuursensor
• TVOC sensor
• AirSurround-systeem
• 360° luchttoevoer
• 5 filterniveaus
• Filter inbegrepen: BREEZE360 Complete Air filter AFDBRZ4
• Filterverzadigingsaanduiding
• Afstandsbediening via smartphone app

Luchtreiniger 92 m²
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Kleur grijs
Energieverbruik op min. - max. 
vermogen (W) 4-28

Gewicht (kg) 7.9
Hoogte (mm) 565
Diepte, buitenmaat (mm) 315
Breedte, buitenmaat (mm) 315

Technische specificaties
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