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IDEAL AP60 Pro

Productomschrijving 

360º filter (HEPA + actief carbon)

Fijnmazige voorfilter

Top-presterende turbo modus

Laag energie verbruik

Bijzonder geluidsarm

Nachtstand

Remote control

Hoogwaardige sensoren voor  
automatische stand

Handige timer (start & stop)

Aanbevolen voor allergie patiënten

Aanbevolen tegen chemische geur en reuk

Aanbevolen tegen PM2.5 deeltjes

De AP60 Pro is een professionele luchtreiniger met een hoog presterend 360° 
meerlaags filter. De filters reinigen stoffen zoals stofdeeltjes, (PM10, PM2.5, PM0.3, 
PM0.1), pollen en acarid allergieën, ziekteverwekkers zoals bacteriën en schimmel-
sporen, sigarettenrook, uitlaatgassen, chemische geuren (Formaldehyde, Tuluol, 
n-Butaan, VOC……) en geuren uit de binnenlucht. Hoog kwalitatief bedieningspaneel 
verzorgt functie instellingen zoals Auto/manueel/turbo. In de auto-stand, controleert 
en meet de AP60 Pro constant de luchtkwaliteit door middel van technisch intelligente 
sensoren (sensoren voor fijnstof, gassen, geuren) en tevens controleert deze de 
netvoeding. In de turbo stand reinigt de AP60 Pro de binnenlucht in een snel tempo. 
Aanvullend op de automatische en turbo afstelling kan de ventilatorsnelheid manueel 
op 3 standen worden ingesteld en tevens ook op een geluidsarme nachtstand. De 
tijdsklok kan vooraf worden ingesteld op de “timermodus” of op de “stop-timer-
modus” (1,2,4,8 uur modus). Kinderslotinstelling. De operationele statusaanduiding 
is altijd zichtbaar op het display. De AP60 Pro  geeft automatisch aan wanneer het 
filter dient te worden vervangen. Dit door middel van een rood “F” signaal aan de 
bovenzijde van het bedieningspaneel. Gemiddeld dient de 360° filter na 12 maanden 
te worden vervangen, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.

De professionele luchtreiniger voor zuivere binnenlucht –  
voor ruimtes tot 60m2*. Novel 360° meerlaags filtersysteem  
voorzien van een HEPA filter technologie met lange levensduur  
en het hoogste aantal speciaal actieve koolfilterdeeltjes.

* kamerhoogte 2,50 m.

Technische gegevens

Netspanning 220-240V,  50/60 Hz

Standby (wattage) 1.2

Ventilatorsnelheden 5 standen

Stroomverbruik max. 90  
(wattage)   

Geluidsniveaus (dB) 19 / 27 / 33 / 42 / 55

Luchtuitlaat (m3/uur) 90/160/220/330/660

Afmetingen (HxBxD) 668 x 468 x 275 mm 

Gewicht (kg) 15 



MADE IN GERMANY

360° MEERLAAGSFILTER 

De hoogkwalitatieve 360° filter bestaat uit  
een fijngaas voorfilter, HEPA filter en een 
actief koolfilter. Voorzien van RFID filter  
vervangingssysteem.

SENSORSYSTEEM

Monitoort de luchtkwaliteit door middel van 
een fijnstofsensor, gas- en geursensor – voor 
een perfecte binnenlucht, in automatische 
modus. Laat de AP60 Pro automatisch een 
optimale binnenlucht verzorgen.

KLEURCODERING GEEFT DE LUCHT-
KWALITEIT AAN

De huidige kwaliteit van de binnenlucht wordt 
aangegeven door middel van kleurcode  
3 standen RGB LED. Tevens geschikt als  
dimlicht of nachtlamp.

AFSTANDSBEDIENING

Comfortabel door het gebruik van de  
afstandsbediening voor het instellen van  
aan/uit, tijdsklok, kinderslot en nachtstand.

GELUIDSARME WERKING

De krachtige “made in Germany” motor- en  
ventilatorcombinatie is ontworpen voor  
duurzame prestatie. De stilste luchtreiniger  
op de markt verkrijgbaar. Ervaar ook de kracht 
van de turbo-stand.

De technische gegevens zijn benaderend en onderhevig aan wijzigingen. 01/2017

KWALITEITS-BEDIENINGSPANEEL

Controleert zelfsturend en eenvoudig. 
Functies: aan/uit, automatisch/manueel/ 
turbo, timer, nachtstand.


