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Zbaví vás virů a bakterií 
Chcete se doma cítit opravdu bezpečně? OV1200 je další z řady pomocníků, 
kteří vám dopomohou k čistějšímu a zdravějšímu ovzduší ve vaší 
domácnosti. Díky efektivnímu filtračnímu systému odstraní ze vzduchu až 99 
% bakterií, virů a alergenů. 
 
 

Stop vlhkosti 
Nadměrná vlhkost v domácnostech snižuje nejen kvalitu bydlení, ale 
má neblahý vliv i na naše zdraví. Vyšší vlhkost je ideálním 
prostředím pro rozvoj plísní, které mohou způsobit zdravotní 
komplikace. Model OV1200 je ideální pro použití v koupelně a 
v místnostech do velikosti 25 m2. Nabízí 3 stupně rychlosti výkonu a 
během jednoho dne dokáže zkondenzovat až 750 ml vody. Je 
vybaven zásobníkem na vodu o velikosti 1000 ml, po jehož naplnění 
se přístroj automaticky vypne a rozbliká se indikátor plné nádoby. 
Odvlhčovač OV1200 můžete využít také jako pomocníka při sušení 
vypraného prádla. 
 

 
 
 
3násobná filtrace 
Součástí modelu OV1200 je i čistička vzduchu vybavená 
trojnásobným filtračním systémem, který zachytí škodlivé látky 
obsažené ve vzduchu a zamezí jejich dalšímu šíření. Každá 
jednotlivá filtrační vrstva zadrží specifické druhy nečistot a 
vzájemnou součinností pohltí až 99 % škodlivin obsažených ve 
vzduchu a přispějí k čistšímu ovzduší ve vaší domácnosti.  
 
 
 



Charakteristika filtrů 
Prachový filtr – zachytí hrubé nečistoty z ovzduší (prachové 
částice, vlasy, srst, pyl a další nečistoty). 
HEPA filtr 13 – zachytí částice od velikosti 0,1 mikrometru s 
účinností 99,9 % (prach, pyl, kouř, bakterie, viry, alergeny, spóry 
plísní apod.) 
Uhlíkový filtr – pohlcuje jedovaté, dusivé a další zapáchající plyny 
a výpary, jako např. formaldehyd, benzen nebo cigaretový kouř 
 

 
 
Intuitivní ovládání  
Model OV1200 je vybaven dotykovým panelem, pomocí kterého velmi 
jednoduše navolíte požadovaný režim. Během provozu je přístroj osvětlen 
jemným zeleným podsvícením, které mu přidává na atraktivitě. 
 
 
 
 
 

Moderní design a tichý provoz 
Odvlhčovač a čistička vzduchu OV1200 vyniká atraktivním 
designem, takže perfektně zapadne do každé moderní domácnosti. 
Nenaruší vzhled místnosti a dokonale splyne s prostředím. 
Velkou předností tohoto modelu je velmi tichý provoz. S příkonem 
pouhých 45 W je také velmi úsporný na spotřebu energie. 
 

 
 
Rodina Perfect Air 
Zvlhčovače, odvlhčovače, čističky… Čistý a svěží vzduch pro váš domov i 
vaši mysl. Podívejte se na naši speciální stránku věnovanou řadě Perfect 
Air a zjistěte, co vše způsobuje špatný vzduch v domácnosti. Stačí kliknou 
na obrázek vedle. 
 
 
 
 

 
Technické parametry: 
Atraktivní design vhodný do moderních prostor 
Zachytí částice, alergeny, pyl, pachy, plyny (formaldehyd), spóry plísní 
Třístupňová filtrace vzduchu (3x filtr) 
Dotykové ovládání 
Vhodné do místnosti velikosti až 25 m2 
3 rychlosti výkonu  
Max. odvlhčovací výkon: 750 ml/den (30 °C 80% RH) 
Objem nádoby na vodu: 1000 ml 
Automatická vypnutí při plnosti nádoby včetně signalizace 
Režim sušení prádla 
Hlučnost 30-50 dB 
Barva: černá/stříbrná 
Příkon: 45 W 
Délka kabelu: 1,5 m 
Rozměry: 195 x 315 x 215 mm 
 
Dokoupitelné příslušenství: 
Filtr 2v1 42392923 
 


