
Осигурява много свеж и чист въздух 
премахвайки невидимите замърсители,
които се носят във въздуха
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PM 1.0 умен сензор и индикатор 

Отделна информация за концентрацията на миризми

Грижа за бебета
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* Тествано от Международна лаборатория на LG 
и Корейски институт за машини и материали (KIMM)

**Тествано от  KCL (Korea Conformity Laboratories)

СТЪПКА 4
СТЪПКА 5
СТЪПКА 6

Умен дисплей
PuriCare™ показва концентрацията на фини прахови частици и 
миризми в цвят и цифри. Той разполага с РМ 1.0 сензор, което 
осигурява лесно достъпна и много прецизна информация. 

LG Puricare осигурява точна 
информация за концентрацията на 
фини прахови частици и миризми във 
вашия дом благодарение на умните PM 
1.0* & GAS сензори, като в зависимост от 
качеството на въздуха се задават 
параметрите на въздушния поток и 
режима на работа на пречиствателя.

Дори концентрацията на прах да е в 
норма, концентрацията на миризми се 
отчита от отделен сензор (GAS) и 
отделен дисплей с цветова гама. 
Контролът по пречистването на 
миризми се извършва отделно.

Лесен достъп, контрол и управление на 
всички функции от всяка точка.

Благодарение на независимо работещата си 
долна половина LG PuriCare пречиства 
въздуха в ниските зони на помещението, 
където играят бебетата и малките деца.

Без Cleanbooster

С Cleanbooster

по-бързо премахване 
на прахови частици

Функцията Clean Booster помага на LG PuriCare™ 
да генерира чист въздух на разстояние 7,5 метра,
което позволява да се обхванат дори големи зали.

** * 

Тотална защита от вредни миризми

PuriCare™ има отличителен цилиндричен 
дизайн и предлага най-модерната
технология за пречистване на въздуха 
на пазара благодарение на системата 
на  LG 360° Total Care Filter System.

360° Пречистване

Clean Booster

6 степенна филтрация 

Повдигащ механизъм Въртяща се глава - 70° Разстояние 7,5 м* Производителност**

35° 35°

Тотално абсорбиране на прах и алергени
СТЪПКА 1
СТЪПКА 2
СТЪПКА 3

Фин прах
Ултра фин прах
Алергени

Домашни миризми (NH3)
Основен комппонент на миризмите (SO2, NO2)
Вредни химикали в атмосферата (VOC’s)

LG PuriCare™ има два сензора - един за миризма и един за прах. Въздухът в помещението 
преминава през 360º филтрираща система, която има 6 степени на пречистване на фини 
прахови частици и вредни миризми.

Тествано от Международна лаборатория на LG и Корейски институт за машини и материали (KIMM)
Тестови условия: 203м3 (10.6 x 7.1 x 2.7м), 24.7°C, продуктът инсталиран в средата на помещението
Продукт: PuriCare AS95GDWP2 с включен и изключен clean booster режим
Измерена обща концентрация на прах на височина 1.5м и в периферия от 7.5 м от продукта в течение на 15 мин.

Тествано от Международна лаборатория на LG и Корейски институт за машини и материали (KIMM)
Продукт: PuriCare AS281DAW
Тестови условия: 203м3 (10.6 x 7.1 x 2.7м), 24.7°C, RH 37%
Размер на праховите частици: диаметър 0.3㎛, дим или калиев хлорид (KCI)


