
Oczyszczacze powietrza AeraMax Pro AM3 i AM4 zostały 
poddane testom w ekstremalnych warunkach laboratoryjnych, 
znacznie bardziej krytycznych i trudniejszych niż rzeczywista 
sytuacja środowiskowa. Te warunki zostały celowo stworzone, 
ponieważ konieczne było sprawdzenie efektywności 
oczyszczania powietrza przez AeraMax Pro, aby zagwarantować 
ich efektywne działanie. Pomimo zastosowania ekstremalnych 
warunków, technologie oczyszczania powietrza Fellowes 
były w stanie zneutralizować poziom wirusa w powietrzu.

Dr. Alberto Izzotti, 
Katedra Medycyny Eksperymentalnej na Uniwersytecie w Genua (Włochy) 

Uczelnia medyczna, w której przeprowadzono testy Fellowes

Wejdź na www.aeramaxpro.com/pl, aby dowiedzieć się więcej!

Dlaczego warto wybrać 
oczyszczacz Fellowes??
To dzięki skutecznej filtracji powietrza!

Czterostopniowy proces filtracji powietrza wykorzystuje następujące, 
sprawdzone metody skutecznego oczyszczania powietrza:
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wychytuje największe cząsteczki
1

Ponad 99,99% skuteczność w usuwaniu 
koronawirusa Covid-19†
Najnowsze badanie laboratoryjne dowiodło, że profesjonalne oczyszczacze powietrza 
Fellowes AeraMax Pro AM3 i AM4 usuwają koronawirusa COVID-19†, wykorzystując 
kombinację inteligentnych i zintegrowanych technologii – tylko od Fellowes. 

† Oczyszczacze powietrza Fellowes AeraMax Pro AM3 i AM4 w niezależnych testach laboratoryjnych uzyskały 99,9999% skuteczności 
w usuwaniu stężonego aerozolu koronawirusa SARS-CoV-2 podczas jednego cyklu przepływu powietrza przez urządzenie. Ponadto, 
w oparciu o osobne badania przeprowadzone w komorze testowej o pojemności 20 m3 wykazano, że oczyszczacze powietrza 
AeraMax Pro są skutecznie w zmniejszaniu ludzkiego koronawirusa 229E rozpylonego w powietrzu, 
osiągając 99,99% redukcji ilości wirusa w ciągu 1 godziny pracy.

2 Filtr węglowy 
absorbuje nieprzyjemne zapachy 
i lotne związki organiczne (LZO)

3 Filtr True HEPA (H13)
wychwytuje 99,95% zanieczyszczeń powietrza 
o wielkości zaledwie 0,1 mikrona

4 Bipolarny bezozonowy jonizator PlasmaTrue™ 
poprawia efektywność filtracji



SKU: 9608401 – filtr wstępny – op. 4 szt.
FILTR WSTĘPNY

SKU: 9544402 – dodatk. filtry węglowe – op. 2 szt.
DODATKOWE FILTRY WĘGLOWE

SKU: 9544601 – filtr węglowy – op. 1 szt.
FILTR WĘGLOWY (PODWÓJNY)

SKU: 9544501 – filtr hybrydowy
( węglowy (50%) z True HEPA (50%) ) – op. 1 szt.

FILTR HYBRYDOWY

SKU: 9544301 – filtr True HEPA – op. 1 szt.
FILTR TRUE HEPA

SKU: 9416502 + SKU: 9416602
filtr wstępny + filtr węglowy (10 mm) – op. 4 szt. 
+ filtr True HEPA (50 mm) – op. 2 szt.

ZESTAW STANDARDOWY

SKU: 9436902
filtr wstępny + filtr hybrydowy 
( węglowy (50%) z True HEPA (50%) ) – op. 2 szt.

FILTR HYBRYDOWY

SKU: 9436802
filtr wstępny + filtr węglowy (60 mm) – op. 2 szt.

FILTR WĘGLOWY (PODWÓJNY)

SKU: 9600501
filtr wstępny (watolina) – op. 4 szt.

FILTR WSTĘPNY

SKU: 9416502 + SKU: 9416602
filtr wstępny + filtr węglowy (10 mm) – op. 4 szt. 
+ filtr True HEPA (50 mm) – op. 2 szt.

ZESTAW STANDARDOWY

SKU: 9436902
filtr wstępny + filtr hybrydowy 
( węglowy (50%) z True HEPA (50%) ) – op. 2 szt.

FILTR HYBRYDOWY

SKU: 9436802
filtr wstępny + filtr węglowy (60 mm) – op. 2 szt.

FILTR WĘGLOWY (PODWÓJNY)

SKU: 9600501
filtr wstępny (watolina) – op. 4 szt.

FILTR WSTĘPNY

Rama do zabudowy
( opcjonalna )

SKU: 9540802

Stojak wolnostojący
( opcjonalny )

SKU: 9540901

OD 30 m2

DO 55 m2

ACH: 3-5
SKU: 9450101

AeraMax Pro AM3S

OD 30 m2

DO 55 m2

ACH: 3-5
SKU: 9574001

AeraMax Pro AM3S PC

OD 60 m2

DO 110 m2

ACH: 3-5
SKU: 9451301

AeraMax Pro AM4S

OD 60 m2

DO 110 m2

ACH: 3-5
SKU: 9574201

AeraMax Pro AM4S PC

OD 15 m2

DO 25 m2

ACH: 3-5
SKU: 9540401

AeraMax Pro AM2

OD 30 m2

DO 55 m2

ACH: 3-5
SKU: 9433401

AeraMax Pro AM3

OD 30 m2

DO 55 m2

ACH: 3-5
SKU: 9573801

AeraMax Pro AM3 PC

OD 60 m2

DO 110 m2

ACH: 3-5
SKU: 9451001

AeraMax Pro AM4

OD 60 m2

DO 110 m2

ACH: 3-5
SKU: 9573901

AeraMax Pro AM4 PC

Filtry zamiennePodstawowe parametryUrządzenia przenośnePodstawowe parametryDo montażu na ścianie

OCZYSZCZACZE POWIETRZA FELLOWES AERAMAX PRO

Oczyszczacze powietrza Fellowes są inteligentne
Od ponad dziesięciu lat oczyszczacze powietrza Fellowes AeraMax Pro to urządzenia,  

które są najczęściej wybierane przez konsumentów. Fellowes dostarcza jedyne rozwiązanie 
na rynku, które łączy filtrację True HEPA (H13) z technologiami EnviroSmart™ i PureView™.

Nasza zastrzeżona I opatentowana 
technologia EnviroSmart monitoruje 
otoczenie i optymalizuje pracę urządzenia 
do aktualnych warunków, aby zapewnić 
czyste powietrze, oszczędność energii  
i zadbać o wydłużenie żywotności  
filtrów zamiennych.

Oczyszczacze doskonale integrują się  
z niemal każdą przestrzenią, niezależnie, 
czy pracują jako urządzenia wolnostojące, 
czy zamontowane na ścianie. Urządzenia 
prezentują się estetycznie wszędzie tam, 
gdzie niezbędne jest zapewnienie  
czystego powietrza.

Opatentowana technologia PureView™ 
sprawia, że to co niewidoczne staje  
widoczne i na bieżąco aktualizowane.  
Na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym 
prezentowany jest stan zanieczyszczeń  
i oczyszczonego powietrza.

Oczyszczacze Fellowes AeraMax Pro 
zostały zaprojektowane przy użyciu 
najwyższej jakości komponentów. 
Zapewniają niezawodną, cichą i ciągłą 
pracę. Zostały wyposażone w blokadę 
bezpieczeństwa. Objęte gwarancją 
producenta do 5 lat.

Ponadczasowe
wzornictwo
– perfekcja
wykonania

Niezawodność
i trwałość
najwyższej próby

Zalecenia dotyczące wielkości pomieszczenia opierają się na dostarczeniu 3-5 cykli wymiany powietrza w ciągu 1 godziny (ACH).


