
Tar liten plats, enkel att använda
Den kompakta Flow A3 passar i trånga utrymmen, och den intuitiva touch-
displayen gör det enkelt att justera funktionerna så att den renar luften runt dig 
på ett bekvämt sätt. 

Effektiv och tyst
Made to fit smaller rooms, Flow A3 has a minimum noise level of just 26 dB
(A)*** when used in Sleep Mode function. Even at maximum speed the noise 
level is 50 dB(A)***, comparable to the level of a dinner conversation at a 
restaurant.  
***measured 1m in front of the product.

Effektiv och grundlig filtrering 
Flow A3 är utrustad med ett flerstegsfilter som fångar 
upp mikrodamm (PM 2,5), lukt (acetaldehyd) och 
skadliga luftburna ämnen (formaldehyd) och indikerar i 
två steg när filtret behöver bytas ut.* *Beräknad 
filterlivslängd är upp till 12 månader beroende på 
användning 

Kraftfull och jämn luftcirkulation
Spiralutloppet skapar en uppåtriktad virvel som 
cirkulerar den renare luften i rummet effektivt och 
behagligt. Den lämpar sig för en yta på upp till 40 m2* 
(baserat på svensk reglering av luftförändringar per 
timme) och 16 m2 (USA AHAM) *rumsstorlek med en 
CADR för rök på 180 m3/h.

Svarar på dina behov 
Flow A3 reagerar på partikelmängden (PM 2,5) i luften 
och justerar automatiskt fläkthastigheten för en effektiv 
rening. 

Renare luft, på ditt sätt. 
Den nya kompakta och intuitiva Flow A3 ger dig renare luft i de mindre 
rummen i ditt hem. 

Produktfördelar

• Auto-läge
• Filterindikator
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Antal hastigheter 3
CADR (AHAM) pollen, m3/h: 195
CADR (AHAM) rök/lukt, m3/h: 180
CADRDust 202
Maximal yta m2 (Boverket) 40
Maximal yta m2 (US AHAM) 16
Energiförbrukning, W 3.5 - 20
Produktmått H x B x D, mm 380x240x240
Sladdlängd, (ca) m 1.5
Nettovikt, kg 2.5
AirCleaner_NoisePressureRange 26/33/49/0/0
Produktnummer (PNC) 950 011 544
EAN-kod 7332543736133

Tekniska specifikationer
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