
* In een conform GB/T18801-2015 ingerichte testkamer van 30 m³ werd >99,99 % van de fijnstofdeeltjes (PM2,5) en bacteriën (Stapphylococus albus 8032) binnen 45 resp. 60 minuten verwijderd.
^Berekend met https://www.stromverbrauchinfo.de/stromkostenrechner.php uitgaande van een stroomprijs van € 0,28 per kWh.
° GB/T18801-2015 werd in een kamer van 30 m³ na 4 minuten 60 % van het fijnstof verwijderd.
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Fijnstof (PM 2,5)
bestaat uit schadelijke 
stoffen zoals bijvoorbeeld 
roet.

Formaldehyde: 
Bouw- en isolatiematerialen, 
meubels, huishoudelijke 
producten en cosmetica.

VOS:
Oplosmiddelen, vloeibare 
brandstoffen, synthetisch 
vervaardigde stoffen, meubels 
(spaanplaten) en tapijten

De zogenoemde CADR (Clean 
Air Delivery Rate) is het 
reinigingsvermogen van een 
luchtreiniger. Hoe hoger de 
CADR, hoe beter. 

fluisterstil 
in de slaapstand. Zodra de ruimte donker is, schakelt de 
luchtreiniger automatisch om naar STIL 39 dB(A) en schakelt 
de verlichte bedrijfsweergave uit.

snel 
door de ANTI-DAMP-modus. De FreciousCare reinigt een 
kamer van 30m3 in minder dan 4 minuten°.

vrij
van secundaire verontreiniging zoals bijv. ozon. 

dr a agba ar en flexibel
in iedere ruimte te gebruiken (idealiter tot maximaal 60m2) 
Door slechts ca. 9 kg nettogewicht, de compacte afmetingen 
van ca. B 40 x H 55 x D 24,5 cm en instelbare tijdschakelaar 
voor 1, 4 en 8 uur. 

zuinig 
door het lage stroomverbruik van 6,5 W in de SLAAP-stand 
heeft u al 8 uur frisse lucht voor slechts € 0,01^.

a antoonba ar frissere 
lucht
door de reiniging van de lucht, 16 keer per uur.

ZODAT U ONTSPANNEN SLAAPT

*

Filter als op afb.
Tot 18 maanden fi lterwerking

huisstofmijt

UIT DRIE LAGEN OPGEBOUWDE 
FILTERTECHNIEK VOOR UITERST 
EFFICIËNTE LUCHTREINIGING
De uiterst effi ciënte FreciousCare luchtreiniger voor binnengebruik beschikt over de meest 
geavanceerde fi ltertechniek op de markt en verwijdert 99,99 %* van alle fi jnstofdeeltjes (PM2,5) 
en bacteriën. 

 1. De eerste fi lterlaag verwijdert grovere deeltjes zoals haren, stof en pollen.

 2. De actieve koolstoffi lter verwijdert schadelijke gassen. Vluchtige organische stoffen
 (VOS) zoals formaldehyde, stikstofoxide en zwaveldioxide maar ook onaangename
 geuren als sigarettenrook, dieren- en kookgeuren.

3.  De derde fi lterlaag verwijdert de kleine verontreinigde deeltjes zoals fi jnstof (PM 2,5), rook, 
bacteriën, huisstofmijt, schimmelsporen en andere micro-organismen.

Meer: www.roewa.com

LEKKER SLAPEN 
IN SCHONE LUCHT 
FreciousCare luchtreiniger voor binnenshuis   

Zie meer op:
roewa-mediathek.de
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