
Håll dig uppkopplad och ha kontroll
Styr och planera specifika uppgifter med appen Electrolux Wellbeing. Utrustad 
med partikelsensorer (PM1, 2,5, 10) och totalt lättflyktiga organiska föreningar 
(TVOC) kan Well A7 i smartläge justera fläkthastigheten efter upptäckta 
värden (PM2,5) i hemmiljön.

360-graders luftfiltrering
Well A7 har ett 360-graders luftintag som täcker kanterna på fronten, en 3D-
fläkt och femstegsluftfiltrering.
5.Baserat på interna tester enligt ANSI-AHAM AC-1-2019 standard under 
2020. Reningstiden baseras på ett test utfört med högsta fläkthastighet i ett 
10 m² rum.

Lätt, bärbar och anpassningsbar
Flytta enkelt Well A7 till det rum där den behövs mest, 
och anpassa den3 för att sticka ut eller smälta in. 
Placera luftrenaren på golvet eller häng den på väggen 
för att spara golvyta. 3.Specialanpassade tillbehör säljs 
separat 

Effektiv luftrening i fem steg
Ett avancerat femstegsluftreningssystem som fångar 
upp till 99,93% av partiklar med storlek ned till 2,5 μm 
(PM2,5)4 och upp till 92 % av vanliga lättflyktiga 
organiska föreningar4.4. Baserat på tester utförda av 
extern part under 2020 enligt GB/T 14295-2008, GB/T 
18801-2015  standard. 

Fulländningen av ditt hem
Well A7 har en ren design och fronter i textilmaterial för 
att smälta in både i sovrummet och i vardagsrummet. 
Ljudnivån 24 db(A)2 motsvarar ett lätt regn och har 
åstadkommits för att inte störa omgivningen i hemmet. 
2.Ljudtryck vid lägsta fläkthastighet uppmätt en meter 
framför enheten.

Luftrenare Well A7 i ren design med front i textilmaterial för att smälta in i 
sovrummet lika väl som i vardagsrummet. Kan placeras på golvet eller hängas 
på väggen för att spara golvutrymme (väggfäste ingår). Filtrerar 290 m3 luft/h, 
rekommenderad yta ca 60m2 (sv Boverket) 25m2 (US AHAM). Partikelsensor 
mäter luftkvaliteten (PM

Effektiv luftrening. Designad för dig.
Njut av ett renare hem med vår första serie luftrenare designade för att 
placeras på golvet eller hänga på väggen för att spara utrymme. De dekorativa 
textilfronterna från designföretaget Kvadrat1 möjliggör smakfull anpassning till 
ditt hem. 1.Specialanpassade tillbehör säljs separat

Produktfördelar

• Auto-läge
• Ljussensor
• Wi-Fi
• Temperatursensor
• Fuktsensor
• TVOCsensor
• Filterindikator
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Antal hastigheter 5
CADR (AHAM) pollen, m3/h: 351
CADR (AHAM) rök/lukt, m3/h: 290
CADRDust 311
Maximal yta m2 (Boverket) 60.42
Maximal yta m2 (US AHAM) 24.6
Produktmått H x B x D, mm 579x480x213
Nettovikt, kg 7
Produktnummer (PNC) 950 011 557
EAN-kod 7332543765461

Tekniska specifikationer
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