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Zdrowe … czyste … świeże …

CA1000 ZV1000 ZV2000

Linia Perfect Air
Asortyment  marki  Concept został 
poszerzony o kolejną grupę produktów.  

Spośród nowości możesz wybrać 
osuszacze, nawilżacze lub oczyszczacze 
powietrza, które zachwycają nie 
tylko funkcjonalnością oraz prostym i 
subtelnym designem,  ale też dbają o 
Twoje zdrowie.



zwiększa
wilgotność

oczyszcza
powietrze

obniża
wilgotność

OV1000 OV2000



Oddychaj   
zdrowo

Oczyszczacze powietrza usuwają zanieczyszczenia, a tym 
samym chronią drogi oddechowe. Ograniczają do minimum 
ilość alergenów w powietrzu i pomagają poprawić oddychanie.

• Czyste powietrze bez zanieczyszczeń i alergenów
• Chroni drogi oddechowe
• Usuwa bakterie, wirusy i nieprzyjemne zapachy



CA1000



oczyszcza
powietrze

Górski
powiew

Oczyszczacz powietrza 
CA1000

Czy wiesz, że ...
Około 70% powietrza z zewnątrz 
przenika do budynków i mieszkań? 
Wiele alergenów, roztoczy, smogu i 
zanieczyszczeń. Rozwiązanie może 
być bardzo proste - oczyszczacz 
powietrza. Oczyszcza powietrze w 
pomieszczeniach o powierzchni do 
30 m2. Wartość CADR wynosi 238 
m3 / h.

719 zł

FILTR

SKUTECZNOŚĆ 99.98 %

+ JONIZATOR4x + UV LAMPA

Powierzchnia pokoju  25–35 m2

Zużycie energii  55 W

CADR 238 m3/h

Poziom hałasu  30 – 55 dB

Timer 2 / 4 / 8 h

Prędkość 3 poziomy



Czterostopniowa 
filtracja

Za pierwszy etap filtracji 
można uznać  przednią 
pokrywę  u rządzen ia . 
Drugi to filtr wstępny, 
który wychwytuje drobiny 
kurzu, alergeny i chroni filtr 
HEPA przed zapchaniem. 
Filtr węglowy pochłania 
zapachy z powietrza, a 
nawet formaldehyd i benzen. 
Ostatnim elementem filtracji 
jest sam filtr HEPA, który 
wychwytuje pył, dym, pyłki, 
bakterie, wirusy, grzyby i ma 
gwarantowaną technicznie 
skuteczność wynoszącą 
99,98%.

Lampa UV i jonizator

P r o m i e n i o w a n i e 
ultrafioletowe eliminuje 
szkodliwe bakterie, wirusy i 
pleśnie. Jonizacja to kolejna, 
bardzo ważna funkcja 
oczyszczacza. Powietrze 
jest jonizowane za pomocą 
wyładowania elektrycznego, 
zwiększa ilość jonów w 
powietrzu, które pomagają  
je oczyścić. Ich liczba ma 
pozytywny wpływ na jakość 
oddychania, ludzką psychikę, 
lepszą koncentrację.

Zegar i prędkość

Oczyszczacz CA1000 
ma trzy prędkości pracy. 
Najniższa prędkość ma 
poziom hałasu tylko 30 
dB, więc nie martw się 
oczyszczaniem powietrza 
nawet w nocy. Inną cechą 
jest timer, który możesz 
ustawić na 2, 4 lub 8 godziny 
pracy, dostępny jest również 
tryb pracy ciągłej. Nie musisz 
martwić się o wymianę filtra 
ponieważ oczyszczacz 
posiada wskaźnik, który 
informuje kiedy należy go 
wymienić.



Idealny 
klimat

Czy cierpisz z powodu zmęczenia, zapalenia błony śluzowej 
nosa lub pieczenia  oczu i masz ciągłe problemy z suchą 
skórą? Sprawdź czy nie oddychasz suchym powietrzem, które 
może powodować wiele komplikacji zdrowotnych nie tylko 
w sezonie grzewczym. Najlepszym rozwiązaniem w walce z 
suchym powietrzem jest nawilżacz, który zamienia wodę w 
parę wodną, która zostaje rozproszona w powietrzu i zwięks-
za jego wilgotność.

• Ułatwia oddychanie
• Wybór idealnej wilgotności
• Długi czas pracy



ZV1000

ZV2000



zwiększa
wilgotność

Cichy
jak spadający 
liść 
Ultradźwiękowy 
nawilżacz powietrza z 
jonizatorem
ZV2000

Możesz samodzielnie regulować 
stopień wilgotności, intensywność 
pary oraz oświetlenie. ZV2000 
posiada  funkcję ultradźwięków i 
jonizacji, która jest bardzo ważna dla 
nawilżaczy. ZV2000 nadaje się do 
pomieszczeń o powierzchni około 50 
m2 i oferuje wybór zimnej i gorącej 
pary, która łączy w sobie kilka typów 
nawilżaczy. W lecie można przyjemnie 
chłodzić, a zimą ogrzewać. 

429 zł

Powierzchnia pokoju 40–50m2

Zużycie energii  110 W

Pojemność 5 l

Poziom hałasu  30 dB

Czas działania  15 godzin 

3 stopnie wilgotności 
3 stopnie prędkości



Zasada ultradźwięków

Główną zaletą ZV2000 jest, 
podobnie jak w przypadku 
i n n y c h  n a w i l ż a c z y 
ultradźwiękowych, niskie 
zużycie energii. W tym 
przypadku jest to 110W, 
a mimo to jest bardzo 
skuteczny.

Jonizator

Jonizacja to kolejna ważna 
cecha nawilżacza. Powietrze 
jest zjonizowane za pomocą 
wyładowania elektrycznego, 
zwiększa ilość jonów w 
powietrzu, które pomagają 
je oczyścić. Ich liczba ma 
pozytywny wpływ na jakość 
oddychania oraz psychikę 
człowieka.

3 stopnie wilgotności

Możesz ustawić poziom 
wilgotności na 45%, 55%, 
a nawet 65%, oraz wybrać 
intensywność mgły spośród 
trzech stopni. Automatyczne 
włączan ie/wyłączan ie 
utrzyma wybrany poziom 
wilgotności.



zwiększa
wilgotność

Weź głęboki 
oddech…                                                                                                 

Nawilżacz 
ultradźwiękowy
ZV1000

Główną zaletą ultradźwięków 
jest niskie zużycie energii. Dzięki 
niewielkim wymiarom ZV1000 pasuje 
do każdego domu i nie zajmuje dużo 
miejsca. Nawilżacz nadaje się do 
pomieszczeń o powierzchni około 15 
m2. Znajdzie swoje miejsce zarówno 
w łazience, sypialni, jak i w biurze. 
Dodatkową cechą jest przyjemne 
oświetlenie, z którego można 
swobodnie korzystać.

129 zł

Powierzchnia pokoju  15 m2

Zużycie energii  12 W

Pojemność 0,7 l

Poziom hałasu  30 dB

Czas pracy   7 – 10 godzin

2 ustawienia pary



Za jednym dotknięciem

Prostota jest pięknem. Za 
pomocą jednego przycisku 
nawilżacz włącza się, 
wyłącza,  dostosowuje 
parę i oświetlenie. Proste 
sterowanie,  z  którym 
poradzą sobie nawet dzieci.

Intensywność pary

Nawilżacz ultradźwiękowy 
m a  d wa  u s t aw i e n i a 
intensywności pary 80 
ml/godz. lub 40ml/godz. 
Wy s t a r c z y  n a p e ł n i ć 
zbiornik o pojemności 0,7 
litra i cieszyć się świeżym 
powietrzem nawet do 10 
godzin.

Cichy jak mysz

Nie musisz się martwić o 
zakłócanie snu, poziom 
hałasu wynosi tylko 30 dB. 
Zrelaksuj się przy delikatnym 
dźwięku jaki wydaje para.



Wyeliminuje 
wilgoć

Nadmierna wilgoć stwarza idealne środowisko do rozwoju 
pleśni oraz grzybów, które szkodzą w domu, przyspieszają 
psucie się żywności i powodują trudności w oddychaniu. Za 
pomocą osuszacza można regulować wilgotność w domu, 
aby zapobiec tym nieprzyjemnym problemom.

• Redukuje wilgoć i zapobiega tworzeniu się pleśni
• Zdrowsze i czystsze środowisko
• Łatwa obsługa



OV1000

OV2000



obniża
wilgotność

Nie                                                   
tylko do domu                                                      

Osuszacz z jonizatorem
OV2000

Nasz osuszacz reprezentuje dwa 
urządzenia. Może osuszyć i oczyścić 
powietrze za jednym zamachem, 
wystarczy wybrać jeden z kilku 
trybów osuszania i ustawić timer. 
Zbiornik może pomieścić do 20 
litrów skroplonej wody dziennie. 
Wystarczy podłączyć wąż do 
urządzenia i  spuścić wodę. Możesz 
go używać nie tylko w domu, ale 
także w krytych basenach lub w 
ogrodzie zimowym. 

1 199 zł

30%

190 m3/h80%

20 l/d

Temperatura pracy  5 – 32°C

 bez ograniczeń

Zużycie energii 420 W

Poziom hałasu  45 dB

Pojemność  5,5 l

2  stopnie prędkości 

Wilgotność 

oczyszcza
powietrze



Jonizacja

Jonizacja to kolejna funkcja 
osuszacza. Powietrze jest 
zjonizowane za pomocą 
wyładowania elektrycznego, 
zwiększa ilość jonów w 
powietrzu, które pomagają 
je oczyścić. Ich liczba ma 
pozytywny wpływ na jakość 
oddychania, ludzką psychikę, 
lepszą koncentrację oraz 
pomagają w walce z bólem 
głowy. 

Wskaźnik wilgotności

Na wskaźniku widoczny 
jest kolor pomarańczowy, 
zielony lub czerwony. Kolor 
zmienia się w zależności od 
zmiany wilgotności. Gdy 
wilgotność spadnie poniżej 
50%, światło zmieni kolor 
na pomarańczowy. Zielony 
kolor będzie się świecił, 
gdy wilgotność będzie 
wynosić około 50-70%. 
Ostatni, czerwony kolor 
wskazuje na wilgotność 
ponad 70%.

Czyste powietrze

Przycisk „AIR CLEAN“ służy 
do uruchamiania trybu 
czyszczenia. Wentylator 
obraca się, a sprężarka nie 
działa. Osuszacz OV2000 
posiada również odchylany 
wylot, którym wylatuje 
o s u szo n e  p ow i e t rze . 
Po odchyleniu k lapki 
powietrze jest równomiernie 
rozprowadzane po całym 
pomieszczeniu.



obniża
wilgotność

Nowoczesny  
Dom

Osuszacz
OV1000

Elegancki osuszacz powietrza, 
pasujący do każdego pomieszczenia. 
Dzięki niewielkim rozmiarom nie 
przeszkadza w żadnym miejscu. 
Jest łatwy do demontażu, a dzięki 
przezroczystemu zbiornikowi wody 
masz stały podgląd na poziom wody.

369 zł

Temperatura pracy  10 – 40 °C

 30 – 95 %

Zużycie energii  75 W

Poziom hałasu  37 – 48 dB

Pojemność 1,5 l

2 stopnie prędkości

Wilgotność



Tryby osuszania

Niska prędkość jest idealna 
dla pomieszczeń o niższej 
wilgotności i do osuszania 
w nocy. W przypadku 
pomieszczeń o wyższej 
wilgotności i osuszaniu w 
ciągu dnia można użyć trybu 
o wyższej prędkości.

Pojemność

Osuszacz OV1000 może 
kondensować do 600 
ml wody dziennie. Po 
napełnieniu pojemnika 
o pojemności 1 ,5 l itra 
urządzenie się wyłącza. 
Jeśli pojemnik zostanie 
nieprawidłowo włożony  
zapali się czerwona dioda 
LED.

Timer

Osuszacz OV1000 umożliwia 
ustawienie czasu, w którym 
ma pracować. Możesz 
wybrać od 4, 8 lub 12 godzin. 
Istnieje również ciągły tryb 
działania.



Concept Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław

 T: 71 339 04 44 
 F: 71 339 04 46 
 E: sales@my-concept.pl 
  W: www.my-concept.pl

Śledź nas na:
Facebooku
Youtube

Oddychaj Inaczej


