
 

  
  

ISO 9001:2015 NCAGE: 2456H 
 

 

info@safetech.net.pl 
www.safetech.net.pl 

Biuro: 
Logistyka: 
Serwis: 

+48 58 781 78 55 
+48 58 665 79 93 
+48 533 800 806 

81-198 Suchy Dwór, Poland 
ul. Mikołaja Reja 38 

NIP: 5871700648 
KRS: 0000465295 

1 z 2 

OCZYSZCZACZ POWIETRZA   ATMOSPHERE SKY 

 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
Właściwości 

• Eliminuje 99,99% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,007 µm (mikrona). 

• Trójstopniowy proces filtracji, połączony z czujnikiem cząsteczek i modułem przepływu powietrza, zapewnia 

maksymalną skuteczność działania. 

• Filtr wstępny, filtr HEPA oraz filtr węglowy pracują razem i dają wyjątkowe efekty oczyszczania powietrza. 

• Skutecznie usuwa ponad 300 rodzajów zanieczyszczeń, w tym alergeny, pyłki, związki chemiczne, zapachy, 

bakterie i setki wirusów znajdujących się w powietrzu. 

• Umożliwia zdalne zarządzanie jakością powietrza w wybranym pomieszczeniu za pomocą aplikacji 

Atmosphere™ Connect. 

• Otrzymał kilkanaście nagród i dowodów najwyższego uznania, w tym Energy Star®, Pieczęć Jakości Allergy 

UK oraz certyfikaty ECARF i AHAM. 

• Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat (więcej informacji znajduje się w Instrukcji obsługi). 

Sposób użycia 

Krok nr 1 — zarejestruj system 

Zarejestruj produkt na stronie https://myproducts.amwayglobal.com, robiąc zdjęcie kodu 2D znajdującego się wewnątrz 

urządzenia, które następnie umieścisz na stronie. Możesz również podać numer seryjny urządzenia. 

Krok nr 2 — pobierz aplikację Atmosphere™ Connect 

Aplikacja jest dostępna w sklepach Apple® i Google®. Pamiętaj! Jeżeli chcesz korzystać z aplikacji, musisz posiadać 

konto Amway ConnectID. 

Krok 3 — monitoruj i zarządzaj jakością powietrza w swoim domu 

Sparuj swoje urządzenie mobilne z systemem Atmosphere Sky i przejmij kontrolę nad niewidocznymi 

zanieczyszczeniami powietrza nawet, jeżeli przebywasz poza domem. 

  

Opis techniczny 

Model Atmosphere Sky System oczyszczania powietrza 

Napięcie AC 100-240V 

Częstotliwość 50/60 Hz 

Wskaźnik dostawy czystego powietrza 

CADR (Clean Air Delivery Rate) 

500 m3/h (300 cfm) 

Skuteczność/wydajność 99,99% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,007 mikrona i większych 

Czujnik jakości powietrza Sharp Air Quality Sensor 

Wymiary H x W x D (mm) 746,8 x 411,5 x 307,3 mm 

Waga (urządzenie) 13,2 kg 

Waga (opakowanie) 15,5 kg 

Wkłady wymienne Filtr HEPA i filtr węglowy 

Powierzchnia efektywności do 43,2 m2 

Tryb/prędkość Tryb oczekiwania 1 2 3 4 5 (Turbo) 

Pobór mocy (W) < 2 W 6 W 10 W 16 W 26 W 50 W 

Stopień przepływu powietrza (m3/h) - 80 cfm (135 

m3/h) 

120 cfm (200 

m3/h) 

170 cfm (285 

m3/h) 

230 cfm  (390 

m3/h) 

300 cfm (500 

m3/h) 

Poziom hałasu (dB (A)) - 26 dB (A) 33 dB (A) 45 dB (A) 45 dB (A) 52 dB (A) 

Przewód zasilający (W) 2,85 m 
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Zaawansowany system filtracji pozwala skutecznie 

usuwać alergeny, pyłki, związki chemiczne, zapachy, 

bakterie i setki wirusów znajdujących się w powietrzu. 

  

Działanie 

• Trójstopniowy system filtracji umożliwia 

maksymalne oczyszczenie powietrza. 

• Usuwa z powietrza 99,99% cząsteczek o 

wielkości zaledwie 0,007 µm (mikrona). 

• Skutecznie eliminuje 300 rodzajów 

niewidocznych zanieczyszczeń znajdujących się w 

powietrzu. 

• Zmniejsza intensywność zapachów 

kuchennych, woni typowych dla zwierząt domowych 

oraz dymu z tytoniu. 

• Szybki, efektywny i prosty w stosowaniu 

domowy System oczyszczania powietrza. 

Zalety 

Naukowcy i inżynierowie pracujący nad Systemem oczyszczania powietrza Atmosphere Sky stworzyli wysoce wydajne, 

lecz oszczędne, domowe urządzenie służące filtracji powietrza. Zaawansowana technologia, elegancki design i 

trójstopniowy system filtracji dają gwarancję skutecznego oraz dyskretnego oczyszczania powietrza w domu. Unikalny, 

trójstopniowy system filtracji skutecznie usuwa z powietrza 300 rodzajów zanieczyszczeń, w tym alergeny, pyłki, 

związki chemiczne i setki wirusów. Zmniejsza intensywność nieprzyjemnych zapachów. 

Przejmij kontrolę nad powietrzem w swoim domu i zwalcz niewidoczne zanieczyszczenia o wielkości zaledwie 0,007 

µm (mikrona). 

  

Ciekawostki 

• Atmosphere Sky charakteryzuje jedną z najwyższych, dostępnych na rynku prędkości oczyszczania powietrza 

(CADR) na poziomie 500 m3/h. 

• Urządzenie jest w stanie wyeliminować 80% zanieczyszczeń powietrza w standardowym pokoju* w ciągu 

zaledwie 10 minut. 

• Urządzenia pracuje na poziomie hałasu 26 dB(A) przy najniższej prędkości (głośność szeptu), co sprawia, że 

system nie przeszkadza w codziennych obowiązkach. 

• Urządzenie zostało wyróżnione certyfikatem ENERGY STAR przyznawanym przez Amerykańską Agencję 

Ochrony Środowiska: zapewnia wysoką efektywność energetyczną przy niskim zużyciu prądu. 

* Pokój o powierzchni 20 m2 
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