
MIA AIRin toimintaa voit 
hallita sen oman 
puhelinsovelluksen kautta

Mia Airin käytännöllisillä ratkaisuilla voit 
hallita sekä läheistesi että omaa 
ympäristöäsi, joko manuaalisesti, tai 
puhelinsovelluksella.

Mia Airin puhelinsovelluksessa kaikki 
tiedot ovat samassa näytössä. Saat 
välittömästi tietoa ympäröivästä 
ilmanlaadusta ja suodattimen kestosta. Voit 
myös helposti tarkastella laitteen kaikkia 
parametrejä. Kun on aika vaihtaa suodatin, 
puhelinsovellus antaa siitä ilmoituksen ja 
kehotuksen tilaamaan uuden.

Mia Air on Mikropor tuotemerkki.
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Pieni hiilijalanjälki ja 
ympäristöystävällinen
Mia Air on energiatehokas ja ympäristöystävällinen laite. Kiitos sen 
antiallergeenisen rakenteen, laite pystyy tuottamaan raikasta ilmaa 
maksimitasolla.

Mia Air  on CE-sertifioitu. Se on suunniteltu turvalliseksi kaikille 
ikäryhmille ja siinä on tulenkestävä ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) 
runkorakenne.

Paranna ilmanlaatua
• Tehokas allergeeneja vastaan
• Ympäristöystävällinen
• Käyttäjäystävällinen/Helppokäyttöinen
• CE-sertifioitu
• Automaattinen-, hiljainen- ja turboasetus

• Mia Airin laaduntarkkailujärjestelmä
(PM1, PM 2,5, C02, VOC, kosteus- ja lämpötila-anturit)

• Vangitsee 99.99 % ilmansaasteista
(HEPA suodatustekniikka)

• Otsonivapaa
• Puhelinsovellus

TEHOKAS SEURAAVIA VASTAAN

Mikro-organismien poistosuhde yhden tunnin sisällä kontaktista 99,98 %* 
ANTIMIC® päällystetyillä HEPA-suodattimilla.
*Käytetty testausmenetelmää, AATCC 100-20041 % Legionella pneumophila bakteerin

vähentäminen, Sabanci University, 2012

ILMANPUHDISTIN



HIUKKASET VOIVAT VAIKUTTAA ELIMISTÖÖSI
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Aktiivihiilisuodattimella Mia Air poistaa sisäilmasta kemikaalisia saasteita (VOC) ja 
vähentää huomattavasti ilmansaasteiden aiheuttamia terveysongelmia. Luokkansa 
parhaat, Mia Air HEPA- ja aktiivihiilisuodattimet eivät pelkästään suodata erittäin 
tehokkaasti, vaan ne myös kestävät pitkään.

TEKNISET TIEDOT

Vietämme elämästämme 90 % sisätiloissa. Sisäilma voi kuitenkin olla jopa 
kymmenen kertaa likaisempaa kuin ulkoilma. Tästä johtuen terveysongelmat 
voivat lisääntyä ja elämänlaatu heikentyä. Erityisesti sisäilman epäpuhtauksia 
poistamaan suunniteltu Mia Air tarjoaa sisätiloihin erinomaisen ilmanlaadun, 
mikä myös parantaa elämänlaatuamme.

Mia Air: Raikkaan ilman uusi
sukupolvi Mia Air mittaa jatkuvasti ilmanlaatua, vaikuttamatta ympäröivään 

lämpötilaan. Laite puhdistaa sisäilmaa taajuudella, joka vaihtelee 
huoneen koon ja ilman epäpuhtauksien mukaan.
Mia Air on yksi markkinoiden tehokkaimmista ilmanpuhdistuslaitteista. 
Sillä on kyky puhdistaa 100 m2 huone, keskimäärin kaksi* kertaa 
tunnissa.
*Huoneen keskikorkeutena pidetään kolmea metriä.

Virrankulutus 25-105 W

Mitat (NET) | Paino

Ilmatilavuus

Äänitaso <70 dB (A)

Ilmantunnistin/-anturi VOC, PM1 / PM2.5 / PM10, CO , Lämpötila, Kosteus

Ohjattavuus Kauko-ohjain mahdollisuus Mia Air puhelinsovelluksella

Aktiivihiili- &
HEPA-suodatin ominaisuudet

Värivaihtoehdot

VOC-tehokkuus

Etusuodatin, aktiivihiilisuodatin, HEPA H13 (Vaihtoehto 1) ≥ 99,99% @ ≥ 0,3 µm
HEPA H14 (Vaihtoehto 2) ≥ 99,999% @ ≥ 0,3 µm

Bentseeni
Formaldehydi
Etanoli
Tolueeni
Ksyleeni, jne.

72 x 38 x 38 cm | 16 / 18 kg 28 x 
15 x 15 tuumaa | 35 / 40 lbs

 to 610 m /h kuudella eri nopeustasolla

Virtalähde 230 VAC, 50 / 60 Hz
110 VAC, 50 / 60 Hz

Puhdas ilma on tärkeää

Mia Air tarjoaa uusinta suodatusteknologiaa. Se on suunniteltu puhdistamaan ja 
raikastamaan ilmaa vangitsemalla 99.97 % pienimmistä ja hienoimmistakin 
sisäilmassa/sisäilmoissa olevista hiukkasista. Käyttämällä HEPA-suodatusta, mikä ottaa 
kiinni pienimmätkin hiukkaset, Mia Air pystyy muuttamaan likaisen ilman puhtaaksi 
sekunneissa.

Aina raikas ilma


