
LIFAair LAC90
SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA 

Wysoka wydajność i precyzja oczyszczania 
w nowoczesnej, kompaktowej formie.
OczysOczyszczacz samochodowy zalecany do powierzchni do 

10 m2. Urządzenie wyposażono w podwójne wentylatory 

i filtry, gwarantujące jeszcze większą wydajność usuwania 

zanieczyszczeń. LIFAair LAC90 łączy w sobie innowacyjny 

design, bezpieczeństwo i inteligentną technologię 

oczyszczania powietrza.

Bezpieczne oczyszczanie w podróży
Oczyszczacz posiada tryb ochrony przed przegrzaniem oraz 

zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora w aucie. Funkcje 

te odpowiadają za bezpieczeństwo użytkowania urządzenia podczas 

podróży. Wysoki komfort kierowcy i pasażerów gwarantuje także 

niski poziom głośności – do 42 dB.

Inteligentna technologia oczyszczania powietrza
W LIFAair LAC90 zastosowano inteligentną technologię oczyszczania. Może pracować w trybie automatycznym lub ręcznym. W trybie 

automatycznym urządzenie wykorzystuje odczyty ze wbudowanego czujnika pyłów PM2.5. Praca oczyszczacza jest wtedy 

dostosowywana do stopnia zanieczyszczenia powietrza w samochodzie przy zachowaniu optymalnego zużycia filtrów i energii. Z kolei 

tryb manualny pozwala na ręczne ustawienie prędkości wentylatora. Oczyszczacz został wyposażony w aż 32 poziomy prędkości.

Szybki montaż i prosta obsługa
MontażMontaż LIFAair LAC90 jest bezproblemowy i szybki. Urządzenie 

należy umieścić na jednym z zagłówków, by nie zaburzało pola 

widzenia kierowcy. Oczyszczacz podłącza się do samochodowej 

zapalniczki za pomocą wtyczki 12V – urządzenie łączy się z nią 

przez USB. Wtyczka posiada czytelny wyświetlacz LED, dzięki 

któremu można na bieżąco kontrolować stężenie pyłów PM2.5 oraz 

zużycie filtrów. 

90 m3/h 3 stopniowa filtracjado 10 m2 cicha praca do 42 dB

Czujnik jakości powietrza PM2,5



Unikalna technologia filtracji powietrza
KKonstrukcja oczyszczacza obejmuje dwa dwuwarstwowe filtry i dwa 

wentylatory. Urządzenie zostało wyposażone także 

w czterokierunkowy wylot powietrza, który znajduje się na każdym 

jego boku. Tym sposobem, LIFAair LAC90 dokładnie usuwa 

zanieczyszczenia i szybciej dostarcza zdrowe, oczyszczone 

powietrze.

W LIFAair LAC90 zastosowano 3-stopniową filtrację powietrza, składającą się z:

Filtra wstępnego – zatrzymuje takie zanieczyszczenia, jak m.in. sierść zwierząt, okruchy, włosy. Filtrem wstępnym 

w oczyszczaczu jest materiałowa pokrywa, co pozwala na przedłużenie żywotności filtra głównego.

Filtra HEPA E11 – neutralizuje pyły PM2.5, kurz, alergeny. Jego skuteczność w usuwaniu małych cząsteczek 

zanieczyszczeń wynosi 95%, dlatego oczyszczacz rekomenduje się alergikom. 

Zintegrowany filtr węglowy – usuwa niebezpieczne gazy, nieprzyjemne zapachy i formaldehydy.

Stylowy design i energooszczędność
LILIFAair LAC90 wyróżnia się minimalistycznym designem 

i doskonałymi parametrami technicznymi. Oczyszczacz 

charakteryzuje się niskim zużyciem energii – podczas pracy 

pobiera maksymalnie 18 W. Została także wyposażona w dwa 

dodatkowe porty USB – podczas oczyszczania powietrza 

można ładować w nich inne urządzenia. O wysokiej 

skuteczności w usuwaniu zanieczyszczeń świadczy także 

CADRCADR na poziomie 90 m3/h. Czas oczyszczania sugerowanej 

powierzchni wynosi jedynie 6 minut.

PARAMETRY TECHNICZNE

CADR (PYŁY): do 90 m3/h

CADR (FORMALDEHYD): do 9 m3/h

CADR (DWUTLENEK SIARKI): do 26m3/h

ZALECANY DLA POWIERZCHNI: 3-10 m2

POBÓR PRĄDU/MOC: do 18 W

GŁOŚNOŚĆ:GŁOŚNOŚĆ: 22-46 dB

WYMIARY: 410x190x75 mm

WAGA: 1,64 kg


