
Ochlazovač vzduchu Concept OV5220 
 

 
4 v 1 

Časovač 
3 provozní režimy 

 
 
4 funkce v 1 těle 
Multifunkční ochlazovač vzduchu Concept OV5220 si v horkých 
letních dnech doslova zamilujete. Kdykoliv vás příjemně ochladí 
proudem studeného vzduchu nebo pomocí ventilátoru a zároveň 
pečuje o vaše zdravější dýchání. Kvalitní filtry se starají o čistší 
vzduch a funkce ionizace zvyšuje množství záporně nabitých iontů 
v ovzduší. Jedná se o tzv. vzdušné vitamíny, které mají pozitivní vliv 
na kvalitu dýchání, lidskou psychiku, lepší soustředěnost, zvýšenou 
výkonnost a pomáhají v boji proti bolestem hlavy. Ionizátor zároveň 
pohlcuje kladně nabité částice prachu, virů, bakterií a odstraní 
cigaretový kouř.  

 
Úsporné osvěžení 
Na rozdíl od klimatizace je ochlazovač mnohem šetrnější a 
úspornější. Přístroj profukuje vzduch přes vodní filtry, a tím dochází 
k jeho ochlazení. K provozu tak stačí naplnit 5 litrovou nádržku 
vodou. Pokud chcete vzduch ještě více ochladit, přidáte do nádržky 
chladicí náplně, které jsou součástí balení. V případě nedostatku 
vody budete upozorněni zvukovou signalizací. Pokud zásobník na 
vodu vyjmete nebo bude prázdný, přístroj se automaticky vypne.  
 
 

Režimy na míru 
Ochlazovač nabízí 3 úrovně proudění vzduchu a 3 provozní 
režimy. Po spuštění pracuje v základním režimu, který chladí 
konstantně na nastavenou intenzitu. V režimu spánku se úroveň 
každých 30 minut snižuje, abyste během spánku neprochladli. 
Přirozený vánek plynule mění intenzitu foukání, a tím simuluje 
proudění vzduchu v přírodě. Funkce oscilace zajistí lepší cirkulaci 
vzduchu v místnosti díky plynulému natáčení. Nechybí ani praktický 
časovač s nastavením až na 7,5 h. Po uplynutí zvoleného času se 
ochlazovač automaticky vypne. 

 



Intuitivní ovládání 
Ochlazovač můžete pohodlně ovládat pomocí ovládacího panelu 
nebo dálkovým ovladačem. Každá funkce má své vlastní tlačítko, 
takže ovládání je velmi snadné a intuitivní. Jednoduše tak zvolíte 
intenzitu proudění vzduchu, otáčení, časovač  nebo provozní 
režim. Nastavené hodnoty můžete kontrolovat na přehledném 
LED displeji. 
 
 
 
Technické parametry 
Ochlazovač vzduchu 4 v 1 s funkcí ochlazování, ventilátoru, ionizace a čištění vzduchu 
Rovnoměrná distribuce a recirkulace vzduchu v místnosti 
3 provozní režimy: základní, spánek, přirozený vánek 
3 rychlosti proudění vzduchu 
Nastavitelný časovač (až 7,5 h) 
Dotykový ovládací panel 
Dálkové ovládání 
Tichý provoz 
Funkce automatické rotace 
Objem nádoby na vodu: 5 l 
Speciální vodní filtr z přírodních vláken 
Omyvatelný prachový filtr 
Ukazatel hladiny vody 
Akustický alarm při vyprázdnění zásobníku 
2 ks chladicích náplní 
Stabilní kruhová základna s pojezdovými kolečky 
Rychlost proudění vzduchu: 8 m/s 
Objem proudícího vzduchu: 5 m³/min. 
Hlučnost maximální: 63 dB 
Příkon: 80 W 
Napětí a frekvence: 220 -240 V, 50 Hz 
Délka přívodního kabelu: 180 cm 
Rozměry: 33,5 x 23,5 x 80,5 cm 
Hmotnost: 4900 g 
Materiál: plast 
Barva: bílá 

 

 


