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min. max.

pro 

alergika

běžný 

provoz min. max. min. max.

Stylies Pegasus 5 490 150 15 20 ne ne ne ne

předfiltr, omyv. filtr na principu 

magnet. Pole, aktivní uhlíkový 

filtr

60 8 30 ne ne

Winix WAC P150 4 990 42 168 17 22 ano ano ano - vyp. ne

True HEPA filtr, uhlíkový filtr, 

antibakteriální úprava Cleancel™, 

plazmový ionizátor 

(PlasmaWave)

26 52 4 40 ne

Bionaire BAP1700 5 390 170 17 23 ano ano ano - vyp. ne předfiltr, HEPA filtr, ionizátor 30 55 65 ne

Lanaform Full Tech Filter 5 590 180 18 24 ano ne ano - vyp. ne

předfiltr, antibakteriální a 

protiplísňový, HEPA filtr, filtr s 

aktivním uhlím, ionizátor

45 45 ano

Stadler Form - Viktor 7 990 200 20 26 ne ne ne ne
předfiltr, filtrační systém HPP, 

uhlíkový filtr
45 60 10 34 ne

Airbi Fresh 5 990 110 210 21 28 ano ano ano - vyp. ne

předfiltr ,HEPA filtr, uhlíkový filtr,  

nanofotokatalytický filtr, UV 

lampa, ionizátor

30 44 34 50 ne

Sharp KC-A40EU W 11 990 216 22 29 ano ano ano - vyp. ano

předfiltr, HEPA filtr 

antimikrobiální, filtr dezodorační, 

zvlhčovací, ionizátor

16 46 ne

Sinclair SP300A 6 390 75 300 30 40 ano ano ano - vyp. ne

předfiltr, filtrační kazeta -  HEPA 

filtr+ HIMOP - nebezbečné látky+ 

bavlněný filtr, aktivní uhlíkový 

filtr, ionizátor

28 53 60 95 ano

Sharp KC-A50EU W 14 790 306 31 40 ano ano ano - vyp. ano

předfiltr, HEPA filtr 

antimikrobiální, filtr dezodorační, 

ionizátor

16 49 ne

Winix WAC P 300 6 990 66 330 33 44 ano ano ano - vyp. ne

3stupňová filtrace (sada filtrů= 

uhlíkový filtr + HEPA filtr), 

plazmový ionizátor 

(PlasmaWave)

26 55 4 60 ano

Winix WAC U 300 8 190 66 330 33 44 ano ano ano - vyp. ne

omyvatelný předfiltr, omyvatelný 

True HEPA filtr, omyvatelný filtr s 

aktivním uhlím, antibakteriální 

úprava Cleancel™, plazmový 

ionizátor (PlasmaWave)

26 55 4 60 ano

Airbi Pure 8 900 180 365 37 48 ano ano ano - vyp. ne

HEPA filtr, filtr s aktivním uhlím, 

látkový filtr s uhlíkovými vlákny, 

nanofotokatalytický filtr, UV 

lampa, ionizátor

23 45 76 ano

Winix NK305 10 490 366 37 49 ano ano ano - vyp. ne

unikátní válcový 

fitr=předfiltr+True HEPA 

filtr+uhlíkový CD filtr, plazm. 

Ionizátor (PlasmaWave)

33 52 55 ano ano

Sharp KC-A60EU W 18 490 396 40 52 ano ano ano - vyp. ano

předfiltr, HEPA filtr 

antimikrobiální, Filtr dezodorační, 

zvlhčovací, ionizátor

19 49 ne

Daikin MC70L 11 990 60 420 42 56 ano ano ano - nevyp. ne

předfiltr, plasmový ionizátor, 

elektrostatický filtr, Flash 

Streamer(rozkl. chem. látky a 

zachycuje alergeny), 

nanofotokatalytický filtr, 

deodorizační katalyzátor

16 48 65 ano

Daikin MCK75 JVM Ururu 13 990 60 450 45 60 ano ano ano - nevyp. ano

předfiltr, plasmový ionizátor, 

elektrostatický filtr, Flash 

Streamer, fotokatalytický filtr, 

deodorizační katalyzátor

16 47 8 81 ano

Winix HR1000 11 490 480 48 64 ano ano ano-vyp. ne

6stupňová filtrace=omyv. 

předfiltr, True HEPA filtr s 

antibakt. úpravou, uhlíkový CD 

filtr,  Cleancel™, plazmový 

ionizátor (PlasmaWave)

26 56 90 ano ano

Winix WAC P450 9 490 84 492 49 66 ano ano ano - vyp. ne 

3stupňová filtrace (sada filtrů= 

uhlíkový filtr + HEPA filtr), 

plazmový ionizátor 

(PlasmaWave)

27 60 11 110 ano

Winix WAC-U450 10 990 84 492 49 66 ano ano ano - vyp. ne 

omyvatelný předfiltr, omyvatelný 

True HEPA filtr, omyvatelný filtr s 

aktivním uhlím, antibakteriální 

úprava Cleancel™, plazmový 

ionizátor (PlasmaWave)

27 60 11 110 ano

Winix T1 39 990 834 83 111 ano ano ano-vyp. ne

omyvatelný předfiltr, True HEPA 

filtr s antibakt. úpravou, PM 2,5 

filtr (zachytí částice až do 

2,5mikronu), filtr s aktivním 

uhlím,  Cleancel™, ionizátor 

(PlasmaWave)

34,2 55,5 20 200 ano ano

Vysvětlivky

*1) Vzduchový výkon Vzduchový výkon ukazuje množství vzduchu (udáváno v m3), který čistička přefiltruje a vyčistí za 1 hodinu. Aby čistička plnila svůj účel, 

m3/h mělo by množství přefiltrovaného vzduchu minimálně 2–3× převyšovat kapacitu (objem) místnosti, ve které bude používána.

*2) Doporučená velikost místnosti Jak určit velikost místnosti, na kterou čistička stačí: 

m2 Plocha podlahy v m2 × výška stropu v m × 2,5 nebo 4 (běžný provoz nebo alergik) v m3/h = potřebný vzduchový výkon

Výsledek porovnáme s výkonem vybrané čističky. Pokud je její výkon vyšší než náš výsledek, čistička je pro daný prostor dostačující.

*3) Automatický režim čistění Pomocí pachového a  prachového senzoru si automatický režim sám kontroluje přítomnost nečistot ve vzduchu a tomu přizpůsobuje rychlost čištění.

*4) Ionizátor Jeden z režimů čističky.  Ionizuje vzduch, tzn. že v něm zvyšuje množství záporných iontů. Dostatek těchto iontů má pozitivní vliv 

například na kvalitu dýchání (lepší okysličení krve) a na lidskou psychiku (více duševní energie, lepší nálada).

*5) Hlučnost Hlučnost je u čističky důležitá, zejména pokud ji chceme mít v provozu v noci. Zaměřte se na minimální hlučnost.

Nejste si jisti s výběrem čističky vzduchu? Rádi vám poradíme. Zákaznická linka 602 813 222, 722 922 920 email info@proalergiky.cz
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http://www.proalergiky.cz/eshop/cisticka-vzduchu-bionaire-bap1700.html
http://www.proalergiky.cz/eshop/cisticka-vzduchu-lanaform-full-tech-filter.html
http://www.proalergiky.cz/eshop/cisticka-vzduchu-viktor.html
http://www.proalergiky.cz/eshop/cisticka-vzduchu-airbi-fresh.html
http://www.proalergiky.cz/eshop/cisticka-vzuchu-sharp-kc-a40eu-w.html
http://www.proalergiky.cz/eshop/cisticka-vzduchu-SINCLAIR-SP-300A.html
http://www.proalergiky.cz/eshop/cisticka-vzduchu-sharp-kc-a50eu-w.html
http://www.proalergiky.cz/eshop/cisticka-vzduchu-airbi-pure.html
http://www.proalergiky.cz/eshop/cisticka-vzduchu-winix-nk305.html
http://www.proalergiky.cz/eshop/cisticka-vzduchu-sharp-KC-A60EU.html
http://www.proalergiky.cz/eshop/cisticka-vzduchu-daikin-mc70l.html
http://www.proalergiky.cz/eshop/DAIKIN-MCK75JVM-ururu.html
http://www.proalergiky.cz/eshop/cisticka-vzduchu-winix-t1.html

