
LIFAair LAC50
SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA 

Szybkie i inteligentne oczyszczanie
powietrza w podróży.
KKompaktowy oczyszczacz samochodowy najnowszej 

generacji. Skutecznie neutralizuje zanieczyszczenia na 

powierzchni do 6 m2, dzięki dwuwarstwowemu filtrowi 

i bardzo dobrym parametrom technicznym. LIFAair LAC50 to 

połączenie wysokiej wydajności oczyszczania powietrza, 

eleganckiego designu i zaawansowanych funkcjonalności.

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania
LILIFAair LAC50 został wyposażony w funkcjonalności, pozwalające 

na bezpieczne i komfortowe korzystanie z urządzenia. Oczyszczacz 

posiada zabezpieczenie przed rozładowaniem się akumulatora 

w samochodzie oraz tryb ochrony przed przegrzaniem. Urządzenie 

charakteryzuje się cichą pracą (do 42 dB), dlatego nie rozprasza 

kierowcy podczas jazdy.

Jakość powietrza w samochodzie pod kontrolą
Urządzenie zostało wyposażone w dwa tryby pracy – automatyczny i manualny. Oczyszczacz posiada precyzyjny czujnik jakości 

powietrza, informujący o stężeniu pyłów PM2.5. Dzięki temu urządzenie może usuwać zanieczyszczenia bez konieczności modyfikacji 

ustawień przez użytkownika. W inteligentnym trybie automatycznym praca oczyszczacza jest dostosowywana do aktualnego poziomu 

PM2.5 w powietrzu. Urządzenie daje możliwość także ręcznej zmiany prędkości wentylatora – dostępne są 32 poziomy prędkości.

Łatwy i szybki montaż
OczysOczyszczacz montuje się na zagłówku, by znajdował się poza polem 

widzenia kierowcy. W czasie podróży pracę urządzenia zasila 

wtyczka 12V, którą podłącza się do zapalniczki. Wtyczka łączy się 

z oczyszczaczem za pośrednictwem USB. Dla większej wygody 

użytkowania została wyposażona w wyświetlacz LED, z którego 

można szybko odczytać informacje o jakości powietrza 

w samochodzie i stopniu zużycia filtra.

50 m3/h 3 stopniowa filtracjado 6 m2 cicha praca do 42 dB

Czujnik jakości powietrza PM2,5



Zaawansowana filtracja powietrza
Wydajny system filtracji w LIFAair LAC50 gwarantuje najwyższą 

precyzję w usuwaniu toksycznych zanieczyszczeń. Za sprawą 

wysokiej skuteczności oczyszczania jest rekomendowany 

alergikom.

LIFAair LAC50 wykorzystuje 3-stopniową filtrację powietrza:

Filtr wstępny – neutralizuje większe zanieczyszczenia, m.in. sierść zwierząt, włosy, okruchy. Funkcję filtra 

wstępnego pełni pokrywa urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu żywotność filtra głównego jest dłuższa.

Filtr HEPA E11 – usuwa alergeny, kurz i pyły PM2.5 ze skutecznością na poziomie 95%. 

Zintegrowany filtr węglowy – eliminuje nieprzyjemne zapachy, formaldehydy i lotne gazy.

Stylowy design i energooszczędność
EleganckieEleganckie wzornictwo oczyszczacza idzie w parze z jego 

funkcjonalnością. Wtyczka posiada niezbędne zabezpieczenia 

oraz dwa wejścia USB, co umożliwia jednoczesne ładowanie 

innych urządzeń. LIFAair LAC50 to także urządzenie 

charakteryzujące się niskim poborem prądu. Pracując na 

najwyższych obrotach, pobiera maksymalnie 7 W energii 

i zachowuje CADR na poziomie 50 m3/h.

PARAMETRY TECHNICZNE

CADR (PYŁY): do 50 m3/h

CADR (FORMALDEHYD): do 7,7 m3/h

CADR (DWUTLENEK SIARKI): do 10 m3/h

ZALECANY DLA POWIERZCHNI: 3-6 m2

POBÓR PRĄDU/MOC: 7 W

GŁOŚNOŚĆ:GŁOŚNOŚĆ: 25-42 dB

WYMIARY: 398x167x68 mm

WAGA: 1,34 kg


