
LIFAair LAH302
NAWILŻACZ POWIETRZA Z FUNKCJĄ OCZYSZCZANIA

Perfekcyjnie nawilżone i oczyszczone powietrze. 
Skandynawska jakość i precyzja.
LILIFAair LAH302 jest nowoczesnym nawilżaczem ewaporacyjnym, 

wyposażonym w funkcję oczyszczania powietrza. Minimalistyczna 

obudowa w kolorze szampańskim skrywa w sobie zestaw filtrów 

o skuteczności co najmniej 99,97% oraz najwyższej klasy 

podzespoły. Innowacyjne funkcje, takie jak podgrzewanie powietrza 

w celu zwiększenia wydajności nawilżania ewaporacyjnego, 

wykorzystanie lampy UV, a także kompleksowa dbałość o czystość 

całego systemu, całego systemu, to dopiero początek jego zalet.

Nawilżanie powietrza według LIFAair
LILIFAair LAH302 nawilża powietrze, wykorzystując metodę ewaporacyjną, która nie 

powoduje ryzyka rozwoju bakterii, zniszczenia mebli czy poparzenia. Jest pierwszym 

nawilżaczem na polskim rynku, który posiada system podgrzewania powietrza, powodujący 

zmniejszenie wilgotności względnej, co przekłada się na znaczny wzrost wydajności. 

Za sprawą specjalnej konstrukcji wentylatora osiąga wydajność na poziomie do 1000 ml/h, 

zapewniając zdrowe warunki w zaledwie 10 minut. Ponadto inżynierowie marki zastosowali 

w nim specjalną lampę UV, sterylizującą wodę, która usuwa 99,92% znajdujących się w niej 

bakterii.bakterii. Dzięki systemowi autoczyszczenia kamień w dużym 6,5 litrowym zbiorniku wody 

można usunąć przez zwykłe dolanie detergentu. O utrzymanie wilgotności na optymalnym 

poziomie 50-65% dba czujnik, monitorujący parametry powietrza w czasie rzeczywistym. 

Funkcja oczyszczania powietrza 
O czystość powietrza po wyborze funkcji oczyszczania dba filtr HEPA H13. Wykazuje się on co najmniej 99,97% 

skutecznością w usuwaniu bakterii, wirusów, alergenów, zarodników pleśni i grzybów oraz pyłów PM2.5 i PM10, 

wchodzących w skład smogu. Duże łopatki wentylatora w połączeniu z dziurkowaną obudową pozwalają 

z łatwością doprowadzić czyste powietrze nawet do najtrudniej dostępnych miejsc. 

nawilżanie ewaporacyjne funkcja oczyszczania powietrza do 39 m2 cicha praca od 27 dB

Nowoczesny sposób nawilżania
Zastosowane przez LIFAair rozwiązania zapewniają błyskawiczną reakcję na spadek wilgotności. 

Nawilżacz utrzymuje wilgotność powietrza na optymalnym poziomie 50-60%

Wydajność do 1000 ml/h Funkcja podgrzewania
powietrza

Lampa UVSystem autoczyszczenia
i autosuszenia

Precyzyjny czujnik
wilgotności



Intuicyjne sterowanie dotykiem 
i nowoczesny wyświetlacz
ModelModel został wyposażony w charakterystyczny dla urządzeń marki 

sensoryczny panel, umieszczony w górnej części obudowy. Za jego 

pośrednictwem można regulować szybkość obrotów wentylatora, 

a także wybrać jeden spośród dostępnych trybów pracy – nocnego, 

manualnego, oszczędzania energii lub samego trybu nawilżania bez 

oczyszczania. LAH302 posiada także pierwszy w historii marki 

wodoszczelny wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości. Jest on 

jednocjednocześnie czujnikiem światła. Z jego poziomu można sprawdzić 

stopień wilgotności w pomieszczeniu oraz tryb, w którym aktualnie 

pracuje. Został on wykonany z wodoodpornych materiałów tak, by 

umożliwić dolanie wody przez kratkę wentylatora. Dzięki 

prezentowanej na ekranie animacji można podczas nalewania 

kontrolować jej poziom.

Aplikacja mobilna LIFAair 
PProducent zadbał o pełną kompatybilność nawilżacza 

z aplikacją mobilną LIFAair, dostępną za darmo w App Store 

i Google Play. Z jego poziomu użytkownik może zdalnie 

uruchomić lub wyłączyć urządzenie, zmienić tryb pracy, 

sterować prędkością w trybie manualnym oraz poznać poziom 

wilgotności powietrza i zużycia filtrów. 

PARAMETRY TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ NAWILŻANIA: do 1000 ml/h

CADR: do 180 m3/h

ZALECANY DLA POWIERZCHNI: do 39 m2

POBÓR PRĄDU/MOC: 25-450 W

GŁOŚNOŚĆ: 20-52 dB

MOC AKUSMOC AKUSTYCZNA: do 60 dB(A)

WYMIARY: 735x315x317 mm

WAGA: 6,9 kg


