
LIFAair LA333
OCZYSZCZACZ POWIETRZA 

Perfekcyjne oczyszczanie w kompaktowej
i eleganckiej formie. 
InnowacyjnyInnowacyjny projekt i ponadprzeciętna jakość wykonania. 

Oczyszczacz powietrza LIFAair LA333 to minimalistyczny 

nowoczesny styl. Cylindryczna tuba w neutralnym, białym 

kolorze wykonana jest w całości z proszkowanej stali. 

Automatyczną pracą oczyszczacza steruje dołączona 

w zestawie precyzyjna stacja pomiarowa LAM05.

Stacja pomiarowa LIFAsmart LAM05
StacjaStacja pomiarowa to centrum dowodzenia naszego oczyszczacza. To niezależne 

urządzenie, które łączy się z naszym oczyszczaczem przez bluetooth. Wyposażona jest 

w szereg bardzo dokładnych czujników monitorujących jakość powietrza w naszym 

mieszkaniu, przedstawiając wyniki na dotykowym monitorze. Laserowy czujnik poziomu 

cząstek pyłów PM 2,5 (smog), czujnik poziomu dwutlenku węgla (CO2), czujnik poziomu 

TVOC (lotne związki organiczne), odczyt wbudowanych w urządzeniu głównym czujników 

poziomu wilgotności i temperatury powietrza. Gdy poziom zanieczyszczeń jest 

prprzekroczony oczyszczacz automatycznie się uruchamia dostosowując prędkość swojej 

pracy do poziomu zanieczyszczenia. Stacja pomiarowa LAM05 procentowo mierzy również 

stopień zużycia filtrów informując nas kiedy należy je wymienić.

Intuicyjne sterowanie dotykiem
InnowacyjnośćInnowacyjność urządzenia przejawia się nie tylko w zachwycającym 

designie. LIFAair LA333 wykorzystuje nowoczesny, sensoryczny 

panel sterowania. Taki sposób obsługi oczyszczacza jest nie tylko 

prosty, ale i bardzo funkcjonalny. Prędkość pracy urządzenia można 

zmienić, gładząc jego krawędź. Oczyszczacz posiada 20 poziomów 

prędkości, a wśród nich znajdują się zarówno tryby manualne, jak 

i automatyczne.

330 m3/h stacja pomiarowa do 39 m2 cicha praca od 18 dB

5 precyzyjnych czujników
Inteligentne czujniki japońskiej i amerykańskiej produkcji dokładnie monitorują stan powietrza.

Oczyszczacz bardzo szybko reaguje, nawet na minimalny poziom zanieczyszczeń (od około 12 ug/m3)

czujnik pyłu PM 2.5 czujnik dwutlenku węgla czujnik LZO (TVOC) czujnik wilgotności czujnik temperatury



3-stopniowe oczyszczanie powietrza
LILIFAair LA333 jest wyposażony w szczelny, wydajny 3-stopniowy 

system filtracyjny. Filtry wykorzystane w oczyszczaczu wyróżniają 

się bardzo dużą pojemnością i trwałością, co przekłada się na 

precyzyjne usuwanie zanieczyszczeń (99,99% PM2,5, 98.75% TVOC). 

LIFAair słynie z tego, że do filtra węglowego dodaje zeolit, który 

zatrzymuje m.in. cząsteczki promieniotwórcze – jest jedynym 

producentem oczyszczaczy, który zdecydował się na takie 

rorozwiązanie.

3-stopniowy system filtracji w LIFAair LA333 obejmuje:

Filtr wstępny – usuwa większe zanieczyszczenia w postaci kurzu, sierści zwierząt, okruchów,

Filtr węglowy z domieszką zeolitu – eliminuje nieprzyjemne zapachy, lotne związki organiczne, formaldehyd. 

Filtr węglowy zawiera aż 1 kg węgla. 

FiltrFiltr HEPA12 – usuwa najmniejsze cząsteczki zanieczyszczeń, m.in. alergeny, wirusy, pleśń, pyły PM2.5 i PM10. 

Całkowita powierzchnia filtra po rozłożeniu to 2,3 m2.

Energooszczędność i bezkompromisowa wydajność
NiskiNiski pobór prądu to jedna z cech wyróżniających LIFAair 

LA333. Na najwyższych obrotach pracujez wydajnością na 

poziomie 330 m3/h – oczyszczenie powierzchni o metrażu 

39 m2 zajmuje ok. 20 minut. Za takie parametry odpowiada 

niezawodny, bezszczotkowy silnik prądu stałego japońskiej 

firmy Nidec.

Aplikacja mobilna LIFAair
Obsługa oczyszczacza jest możliwa także za pośrednictwem 

aplikacji mobilnej LIFAair. Z jej poziomu można włączyć lub 

wyłączyć urządzenie, zmienić tryb pracy oczyszczacza, sprawdzić 

stan powietrza, poziom CO2, temperaturę, wilgotność 

w pomieszczeniu oraz stan zużycia filtrów.

PARAMETRY TECHNICZNE

CADR (PYŁY): do 330 m3/h

CADR (FORMALDEHYD): do 141 m3/h

ZALECANY DLA POWIERZCHNI: do 39 m2

POBÓR PRĄDU/MOC: 1-45 W

GŁOŚNOŚĆ: 18-50 dB

MOC AKUSMOC AKUSTYCZNA: 64 dB(A)

WYMIARY: 250x250x505 mm

WAGA: 10 kg


