
LIFAair LA350
OCZYSZCZACZ POWIETRZA 

Remedium na zanieczyszczenia w designerskiej 
obudowie.
BliskoBlisko stuprocentowa skuteczność, doskonała jakość 

i dbałość o każdy detal. Oczyszczacz LIFAair LA350 to 

kompaktowe, minimalistyczne urządzenie, oferujące 

rozwiązania dostępne dotąd wyłącznie w modelach 

z najwyższej półki cenowej. Trójstopniowy system filtracji 

i wylot powietrza, inspirowany silnikami odrzutowymi 

w połączeniu z sensorycznym, bezstopniowym sterowaniem, 

zapewniają skuteczną i bezawazapewniają skuteczną i bezawaryjną pracę przez długie lata.

Wygodne sterowanie dotykiem
LILIFAair LA350 to innowacyjność nie tylko w oczyszczaniu. Model 

został wyposażony w panel sensoryczny, umieszczony u góry 

urządzenia. Z jego pomocą można bezproblemowo przełączać się 

pomiędzy 20 prędkościami pracy wentylatora – w tym zarówno 

trybami automatycznymi, jak i manualnymi – jedynie przesuwając 

dłonią po jego krawędzi. 

330 m3/h stacja pomiarowa do 39 m2 cicha praca od 18 dB

2 precyzyjne czujniki
Zestaw inteligentnych czujników, precyzyjnie monitorujących stan 
powietrza w czasie rzeczywistym.

Oczyszczacz błyskawicznie reaguje nawet na minimalny poziom zanieczyszczeń (od około 12 ug/m3).

czujnik wilgotności czujnik temperatury



3-stopniowy system filtracji
LILIFAair LA350 cechuje szczelny i wysoce wydajny 3-stopniowy 

system filtracji, który w połączeniu z setkami mikrootworów 

w obudowie i silnym wentylatorem zapewnia 99,99% czystość 

powietrza. Wysoka zawartość węgla aktywnego, zastosowanego 

przez inżynierów fińskiej marki, sprawia, że urządzenie usuwa 

zapachy i gazy z najwyższą możliwą wydajnością. 

Na 3-stopniowy system filtracyjny w LIFAair LA350 składa się:

Filtr wstępny – usuwa zanieczyszczenia o większej średnicy, takie jak kurz, pył, sierść, okruchy i włosy. 

Filtr węglowy – neutralizuje nieprzyjemne zapachy, gazy oraz lotne związki organiczne (LZO). 

Filtr HEPA E12 – skutecznie zwalcza wirusy, bakterie, zarodniki pleśni i grzybów, pyły PM2.5 i PM10 oraz inne 

zanieczyszczenia o średnicy 500 razy mniejszej od alergenów pochodzenia roślinnego.

Energooszczędność, wydajność i cicha praca 
NiskiNiski pobór prądu zaczynający się od zaledwie 1 W 

w najniższym trybie pracy to jeden z największych atutów 

LA350. Wydajność na poziomie 330 m3/h oferuje 

użytkownikowi całkowite oczyszczenie powierzchni do 39 m2 

w zaledwie ok. 20 minut. Wartości te dało się osiągnąć dzięki 

zastosowaniu najlepszych bezszczotkowych silników prądu 

stałego japońskiej marki NIDEC. 

Aplikacja mobilna LifaCTRL
OczysOczyszczacz można obsługiwać z dowolnego miejsca – domu, 

biura, czy samochodu. Wystarczy pobrać aplikację mobilną, by 

zdalnie kontrolować parametry powietrza, panujące 

w pomieszczeniu, w którym pracuje LA350. Z jej pomocą można 

również regulować tempo pracy wentylatora i wyłączyć 

wskaźnik pracy urządzenia. Obsługa oczyszczacza jeszcze 

nigdy nie była tak prosta. 

PARAMETRY TECHNICZNE

CADR (PYŁY): do 330 m3/h

CADR (FORMALDEHYD): do 141 m3/h

ZALECANY DLA POWIERZCHNI: do 39 m2

POBÓR PRĄDU/MOC: 1-45 W

GŁOŚNOŚĆ: 18-50 dB

MOC AKUSMOC AKUSTYCZNA: 64 dB(A)

WYMIARY: 250x250x505 mm

WAGA: 10 kg


