
Ionic-CARE Triton X6
předchozí model

BARVA PLASTOVÉ ČÁSTI FILTRU

U předchozího modelu čističky 
vzduchu Ionic-CARE byly plastové 

části filtrů (kromě varianty perleťově 
bílé) odlišné barvy. U nového 

modelu je barva plastové části 
filtrů a čističek u všech 

barevných variant sjednocena.

BARVA OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA

U předchozího modelu čističky 
vzduchu Ionic-CARE bylo 

ovládací tlačítko (kromě varianty 
perleťově bílé) odlišné barvy. 

U nového modelu je barva ovlá-
dacích tlačítek a čističek u všech 
barevných variant sjednocena.

ZNÁZORNĚNÍ REŽIMŮ

Došlo ke změně umístění LED diod 
indikujících zvolený režim. Diody 

jsou u nového modelu zabudovány 
na okraj přístroje. Navíc je změ-

něno grafické znázornění režimů.

Popis změny
Ionic-CARE Triton X6

nový model

KRYT DIOD 
Z KOUŘOVÉHO PLEXISKLA

LED diody jsou, oproti předcho-
zímu modelu čističky vzduchu 
Ionic-CARE, zakryty kouřovým

plexisklem, aby v noci neoslňovaly.

POPIS ČERVENÉ DIODY

U diody indikující znečištění či 
chybu přístroje byl odstraněn nápis 
CLEAN, který správně nevyjadřoval 

funkci této diody, je nahrazen
ikonou   i  

problém (viz. Návod k obsluze)    
, která signalizuje možný

ČISTIČKA VZDUCHU Ionic-CARE Triton X6
ZMĚNY U NOVÉHO MODELU

UPOZORNĚNÍ NA PLASTOVÉ
ČÁSTI FILTRU

U nového modelu je na plastové 
části filtru umístěna červená 

samolepka s upozorněním na nutnost 
seznámit se s Návodem k obsluze.

Samolepka je lehce snímatelná
po dobu 6ti měsíců.

NOVÉ PRODUKTOVÉ LOGO

Po osmi letech, kdy jsou čističky
vzduchu Ionic-CARE na českém 

trhu, je pozměněno logo. 

ionic

DÉLKA PŘÍVODNÍHO KABELU

U nového modelu čističky 
vzduchu Ionic-CARE je délka 

přívodního kabelu 2,5 m, 
oproti 2 m u modelu původního.

délka přívodního kabelu 2 m délka přívodního kabelu 2,5 m

NÍZKÝ REŽIM 
PRO MENŠÍ MÍSTNOSTI

U nového modelu je nejnižší 
výkon přizpůsoben menším 

2 místnostem do 15 m
).2(dříve do 25 m

Lo

NOVÝ PRODEJNÍ OBAL

Nový model čističky vzduchu
Ionic-CARE je dodáván 
v graficky inovovaném 

prodejním obalu. 

NOVÝ NÁVOD K OBSLUZE

Spolu s novým modelem
čističky vzduchu Ionic-CARE
je dodáván i nový, vylepšený

Návod k obsluze přístroje.
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