
Luchtreiniger      
Geschikt voor 50-85 m² 

KPU-700.1 



Detergenten 

 

Vervuiling uit de 
omgeving 

 

Pollen 
 

Virussen 

 

Rook 

 

Huidschilfers van 

huisdieren 

Bacteriën Huisstofmijt 
 

Vervuilende stoffen in de binnenlucht 



KPU-700.1 

Geschikt voor een oppervlak van 50-85 m² 

Luchtreiniger met grote capaciteit 



Voorfilter 
Voor het verwijderen 
van haren, stof en 
grote vuildeeltjes Antibacteriële  

PET-filter 
Verwijdert grote stofdeeltjes 
en beschermt de HEPA-filter 
 

Laag actieve 
kool 
Absorbeert reuk, 
formaldehyde, COV 
en andere 
industriële vervuiling 
 

HEPA-filter 
Verwijdert tot 99 % van 
de allergenen en 
bacteriën tot 0,3 µm 

Nylon filter 
Ter bescherming van de HEPA-filter  

Filter met 5 lagen : voorfilter, actieve 
kool en HEPA-filter 
 



Aanmaken van negatief 
of positief geladen 
ionen in de lucht 

De ionen binden zich onderling 
en vormen waterdamp 

Krachtige luchtzuivering dankzij 
de plasma technologie 

1   Vrijmaken van ionen 2   Neutralisatie 

 

3   Vorming van waterdamp 

De ionen neutraliseren actief 
alle geuren van de allergene 
moleculen, virussen en sporen 
van schimmels 



Krachtige 
luchtzuivering 
met een 
generator van 
negatieve ionen 

In de Turbo-stand zal de negatieve 
ionengenerator automatisch geuren, 
stofdeeltjes, rook en pollen  
beginnen te verwijderen. De lucht zal in een 
minimum van tijd gereinigd en verfrist zijn. 
 



Krachtige polyvalente reiniging 
met een maximum aan comfort 
 

Grote luchtzuiverings-
capaciteit 
Ideaal voor grote 
ruimtes tot 88 m² 
 

DualMax filters 
Optimaliseert de 
reinigingsprestaties 

Voornaamste kenmerken 
 

Andere kenmerken 

Filter met 5 lagen 
Reiniging in meerdere 
etappes voor zuivere lucht 

Echte HEPA-filter 
Kan tot 99,97 % van 
de vervuilende 
deeltjes verwijderen 
 

Generator van 
negatieve ionen 
Verwijdert geuren, 
stof, rook en pollen  

Vervangbare filter 
Voor eenvoudig 
onderhoud 

Multifunctioneel 
3 ventilatiesnelheden 
en 3 werkingsfuncties 

Indicator voor de 
levensduur van de 
filter 

Indicator van de 
luchtkwaliteit 
Een sensor met de 
luchtkwaliteit en geeft 
hiervan een indicatie 

Stille werking 
Tot 30 dB 

KPU-700.1 
Luchtdebiet (m³/u) : 740 
Oppervlak : 51- 85 ㎡ 

Intelligente 
nachtfunctie 
Bij verduistering 

Plasma technologie 
Vermindert het aantal 
allergenen, virussen en 
sporen 



KPU-700.1 

 
Type: KPU-700.1 

Functies : 

 Geschikt voor grote ruimtes tot 85 m²  

 Generator van positieve en negatieve ionen om virussen te verwijderen 

 3 ventilatiesnelheden, regeling met tiptoetsen 

 Kiest automatisch zijn werkingsniveau/Turbo  

 Lager geluidsniveau in nachtmodus als er geen verlichting is  

 Kinderslot 

 Indicatie van de luchtzuiverheid, meting van deeltjes PM 2,5 

 Indicatie van de levensduur van de filters : HEPA- en voorfilter 

 Verlichtingsniveau van het controlepaneel regelbaar  

 HEPA-filter, H13, filtert 99,97 % ultrafijne deeltjes (PM 2,5), allergenen, gas, bacteriën en virussen 

 

Specificaties : 

 Debiet (m3/u):740; geluidsniveau : 35-57 dB 

 Geschikt voor een oppervlak van 50-85 m² 

 45 W / 220 V / 50 Hz 

 Afmetingen : 360 x 360 x 710 mm 



 Type KPU-700.1 

 Afmetingen 360 x 360 x 710 

 Aanbevolen oppervlak (m²) 51-88 

 Luchtdebiet (m³/u) 740 

 Percentage filtering >99%* 

 Type filter 

Voorfilter 

+ HEPA-filter  

+ Actieve kool  

 Geluidsniveau (dB) 30-57 

 Ventilatiesnelheden 3 

 Ionengenerator √ 

 Plasma √ 

 Auto modus √ 

 Nachtmodus √ 

 Turbo modus √ 

 Timer / 

 Real-time weergave luchtkwaliteit √ 

PRODUCTEN 


