
IDEAL AP60PRO 

pure air. pure life.

Mô tả sản phẩm:

Bộ lọc 360° (HEPA + than hoạt tính)

Bộ lọc thô

Chế độ lọc nhanh

Tiêu thụ điện năng cực thấp

Hoạt động êm ái

Chế độ ban đêm

Điều khiển từ xa bằng Remote

Chế độ tự động với cảm biến thông minh

Chế độ hẹn giờ (Bật & Tắt)

Khuyên dùng cho người bị viêm mũi dị ứng

Hiệu quả khử mùi hoá chất và mùi khó chịu

Hiệu quả lọc bụi siêu nhỏ, siêu mịn

Hiệu quả lọc khí NO2

* Chiều cao phòng 2.5 m.

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện  220-240V,  50/60 Hz

Tốc độ quạt  5

Điện năng tiêu thụ   6 / 9 / 12 / 23 / 90
(W)   

Độ ồn (dB)  16.5 / 26.5 / 33.6 /  
   42.9 / 56.6

Lưu lượng không khí
(m3/ giờ)

 40 / 125 / 180 / 300 /  
600

Kích thước (C x R x D) 668 x 468 x 275 mm 

Khối lượng 15 

Máy lọc không khí chuyên nghiệp cho không khí trong lành – 
sử dụng cho phòng có kích thước 50 - 70m²*. . Hệ thống lọc 
đa lớp 360° với công nghệ màng lọc HEPA và hàm lượng 
than hoạt tính cao nhất.

AP60 PRO là máy lọc không khí chuyên nghiệp với bộ lọc hiệu suất cao 360°. Loại 
bỏ các tác nhân gây ô nhiễm như bụi, bụi mịn (loại PM10 - 10 micromet, loại 
PM2.5 - 2.5 micromet hoặc nhỏ hơn), phấn hoa và lông động vật, vi khuẩn, mầm 
bệnh, khói thuốc và các mùi trong phòng. Bảng điều khiển chất lượng cao cung 
cấp nhiều chế độ hoạt động như Tự động/ Thủ công/Chế độ lọc nhanh. Ở chế độ 
tự động, AP60 PRO tự động đo lường và đánh giá tình trạng không khí xung 
quanh bằng công nghệ cảm biến thông minh (bụi và mùi) và tự động kiểm soát 
năng lượng hoạt động. Ở chế độ lọc nhanh, AP60 PRO hoạt động với công suất 
lớn để lọc nhanh không khí trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài chế độ tự 
động và lọc nhanh, tốc độ quạt có thể điều chỉnh thủ công ở 3 mức độ và hơn nữa 
là chế độ ban đêm siêu yên tĩnh riêng biệt. Chế độ hẹn giờ tiện lợi với chức năng 
hẹn giờ bật/tắt. Các chức năng khác như khóa trẻ em, trạng thái bộ lọc hoặc điều 
chỉnh chế độ lọc tự động bằng ứng dụng IDEAL AIR PRO. Khi cần phải thay thế 
bộ lọc 360°, máy sẽ tự động thông báo cho bạn. Trung bình, bộ lọc sẽ cần thay 
thế sau 12 tháng, phụ thuộc vào mức độ sử dụng.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN CHẤT LƯỢNG CAO

BỘ LỌC ĐA LỚP 360° 

CẢM BIẾNMÀU SẮC BÁO HIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA BẰNG REMOTE BỘ NGUỒN NHỎ GỌN

Điều khiển một cách tiện dụng và trực quan. Các 
chức năng: Bật/Tắt, Tự động/Thủ công/ Lọc 
nhanh, Hẹn giờ, Chế độ ban đêm. 

Chất lượng không khí hiện tại sẽ được báo hiệu 
bởi 3 màu đèn LED trên bảng điều khiển. Với chế 
độ tự động, tuỳ theo chất lượng không khí bộ xử lý 
thông minh sẽ tự động điều chỉnh bộ lọc và hiệu 
suất làm sạch.

Giám sát chất lượng không khí với bụi mịn và 
cảm biến mùi VOC – cho không khí trong nhà 
sạch hoàn hảo ở chể độ tự động.

Bộ lọc hiệu suất cao 360° bao gồm 1 bộ lọc thô, 
bộ lọc bụi mịn HEPA và tấm lọc với hàm lượng 
than hoạt tính cao. Toàn bộ bề mặt bộ lọc được 
sử dụng tối ưu.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trươc. 12/2018.

AP60 PRO còn có thể được điều khiển dễ dàng 
bằng Remote.

Với động cơ tích hợp GreenTech EC tiêu tốn 
năng lượng ít hơn 50% so với các dòng máy sử 
dụng giải pháp AC mà lại cực kì êm ái. Điều đó 
khiến AP80 PRO là một trong những máy lọc 
không khí mạnh mẽ và yên tĩnh nhất trên thị 
trường. Sản xuất tại Đức.


