
Vyčistí vzduch v uzavřených prostorách, kde trávíte nejvíce svého 

času. Bezpečně zachytí nebo zlikvidují prach, pyly, zvířecí alergeny, 

plísně, bakterie a viry, nepříjemný zápach, cigaretový kouř a 

škodlivé chemické látky, které vás v běžné domácnosti nebo na 

pracovišti obtěžují nebo dokonce ohrožují.

V případě, že trpíte alergií nebo astmatem je používání čističky 

doporučováno lékaři, protože odstranění alergenů nebo 

dráždivých částic může mít pozitivní vliv na váš zdravotní stav.

Čističky vzduchu Winix 
jsou ochráncem vašeho zdraví

99,97 %
NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ
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NEJVYŠŠÍ VÝKON NA TRHU, NEJVYSPĚLEJŠÍ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ

PRO KAŽDOU VELIKOST MÍSTNOSTI

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VÝKONNÝCH ČISTIČEK NA TRHU - 5 MODELŮ

UZNÁVÁNO ODBORNÍKY, DOPORUČENO LÉKAŘI A SVĚTOVÝMI INSTITUCEMI

NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČISTIČKA PRO ALERGIKY

Dýchejte zdravě.

Inteligentní čističky vzduchu Winix. 
Záruka zdravého dýchání.

Ověřeno.
Testováno.

Doporučeno.

Více informací 
a kde nakoupit 
na www.winix.cz



Proč jsou čističky vzduchu Winix 
inteligentní?
Čističky mají řadu inteligentních funkcí, které maximál-

ně zjednodušují ovládání a údržbu přístroje. Čistička 

umí na základě času a výkonu vyhodnotit, kdy vyměnit 

fi ltrační kazetu, a sama vás na výměnu upozorní. Tím 

šetří peníze i vaše zdraví. Jistě oceníte plně automatický 

provoz se třemi citlivými senzory, které upravují režim 

čištění podle kvality okolního vzduchu nebo jej přizpů-

sobí nočnímu klidu. Winix je příjemným pomocníkem, 

kterému záleží na vašem zdraví, ale i na vašem pohodlí.

      NEJVYSPĚLEJŠÍ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ 

      S ÚČINNOSTÍ 99,97 %

- omyvatelný předfi ltr*

- omyvatelný True HEPA fi ltr*

- omyvatelný aktivní uhlíkový fi ltr*

- antimikrobiální vrstva CleanCel™ 

- PlasmaWave™ 

Účinnost čištění je dána kvalitou 

použitých technologií.  Winix proto 

nepotřebuje k dokonalé čistotě 

vzduchu více fi ltrů, než má.

      VELMI NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Vysoká účinnost běžných čističek je většinou vykou-

pena vyšší spotřebou elektrické energie nebo 

častou výměnou  nákladnějších fi ltrů. 

Čističky Winix šetří vaše 

peníze díky omyvatelným fi l-

trům, ekonomickému provozu 

(Energy Star) a nenáročné údržbě.

      NEJVYŠŠÍ VÝKON A VELMI NÍZKÁ HLUČNOST

Model WAC-U450 disponuje nepřekonatelným výko-

nem téměř 500 m3/h. Díky této síle dokáže čistička 

vyčistit vzduch v místnosti nejrychleji 

ze všech. V tichém režimu je její výkon stále relativně 

vysoký, přitom je její hlučnost velmi nízká.

      VHODNÉ PRO KUŘÁKY

Čističky Winix účinně odstraňují cigaretový kouř. To 

znamená, že nejen odstraňují jeho škodlivé látky, ale 

také zbavují místnost nepříjemného zápachu.  Díky 

technologii PlasmaWave™ dokážou neutralizovat 

zápach i z čalouněného nábytku, záclon nebo oblečení.

      PRO KAŽDÉHO

Díky pěti výkonným modelům si může vybrat opravdu 

každý – od nejlevnějšího modelu s trojnásobnou fi ltrací 

do malých místností (P150) po nejdražší model s pěti-

násobnou fi ltrací do největších prostor (U450).

* pouze u modelů WAC-U300 a WAC-450

Váš prodejce

místnosti

až 27 m2

místnosti

až 53 m2

místnosti

až 79 m2

místnosti

až 79 m2

místnosti

až 55 m2

místnosti

až 27 m2

WAC-P150

- trojnásobná fi ltrace (HEPA H13,      

  uhlíkový fi ltr, PlasmaWave™)

- do menších místností 

dětské pokojíčky, malé kanceláře (velikost 

místnosti do 27 m2, při velmi kvalitním 

čištění pro alergiky do 15 m2).

WAC-P300

- trojnásobná fi ltrace (HEPA H13,    

  uhlíkový fi ltr, PlasmaWave™)

- do středně velkých místností –dětské 

pokoje, kanceláře, učebny, ordinace (velikost 

místnosti do 53 m2, při velmi kvalitním 

čištění pro alergiky do 30 m2). 

WAC-P450

- trojnásobná fi ltrace (HEPA H13,  uhlíkový     

  fi ltr, PlasmaWave™)

- do velkých místností – obývací pokoje, 

velké kanceláře, haly (velikost místnosti do 

79 m2, při velmi kvalitním čištění pro alergiky 

do 45 m2). 

WAC-U300

- pětinásobná fi ltrace 

  (předfi ltr, CleanCel™, True HEPA, aktivní   

  uhlíkový fi ltr, PlasmaWave™)

- omyvatelné fi ltry 

  s prodlouženou životností až 3 roky

- do středně velkých místností (viz P300)

WAC-U450

- pětinásobná fi ltrace (předfi ltr,  True  

  HEPA, CleanCel™, aktivní uhlíkový fi ltr,  

  PlasmaWave™)

- omyvatelné fi ltry 

  s prodlouženou životností až 3 roky

- do velkých místností (viz P450)

Zvlhčovač/pračka vzduchu AW600  

- zvlhčuje i čistí vzduch současně

- max. zvlhčovací výkon 500 ml/h

- trojnásobná fi ltrace (HEPA H13,  

  uhlíkový fi ltr, PlasmaWave™)

- automatické udržování vlhkosti

- do velkých místností až 55 m2


