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CITY M

•   Anvendes til flere indendørsmiljøer
•   Monteres på gulvet
•   Benytter HEPA-filter og molekylært filter
•   Fjerner svamp, sporer og skadelige partikler
•   Mål (BxHxD i mm): 340x720x345
•   Vægt: 15 kg
•   Strømforsyning: 200…240V / 50-60Hz
•   Filtre: HEPA/Molekylær
•   CADR (Particle Clean Air Delivery Rate):  

Op til 433 m3/h
•   Effektiv rumstørrelse: 75 m2

Læs mere på o2share.dk

Filtrering af  
luften sikrer et  
sundt indeklima.

SPECIFIKATIONER

CITY M er særligt egnet til kontormiljøer, 
frisører og offentlige institutioner, 
hvor der er høje krav til luftrensning. 
Luftrenseren reducerer effektivt skade-
lige partikler i luften, fjerner lugte og 
skaber et sundt indeklima.

•  Sundere medarbejdere
•  Rumstørrelse 75 m2

•  Benytter HEPA-filter

Mål luftkvaliteten  
i realtid
Air Image-sensoren kan kobles  
sammen med din luftrenser og giver  
dig en realtid rapportering af den  
indendørs luftkvalitet. Med Air Image 
kan du styre luftgennemstrømningen  
og dermed optimere energiforbruget  
og opnå den optimale luftkvalitet.

En god luftkvalitet betyder  
bedre trivsel og effektivitet.

CITY M

CITY M-luftrenseren er det optimale valg til kontorer, hoteller, frisører og offentlige 
institutioner som skoler, hospitaler og plejehjem, hvor luftrensning af høj kvalitet er 
påkrævet. CITY M er udstyret med et HEPA-filter, der fjerner helt op til 99,99% af støv- 
og nanopartikler i luften helt ned til størrelsen 0,3 μm (én mikrometer = én tusindedel 
af en millimeter). Det betyder, at luftrenseren renser luften effektivt for partikler, der 
bl.a. har en direkte indflydelse på dine medarbejderes trivsel, sundhed og effektivitet.

CITY M er et allergivenligt produkt, der er særligt egnet til mennesker, som lider af allergi 
og intolerance. Luftrenseren fjerner effektivt støv, pollen, svampesporer og bakterier 
fra luften, der forårsager og fremmer allergener. Luftrenseren sender ren luft i alle  
retninger med 360°, og det molekylære aktive kulfilter fjerner dårlige lugte og gasser  
fra luften. Med CITY M sikrer du et sundt indeklima på arbejdspladsen, sundere  
medarbejdere, reduceret miljøpåvirkning og færre lugte.


