
Håller familjen 
friskare, piggare och
ger en god natts sömn. 
Perfekt för sovrum, barnrum och mindre rum.

Den lilla luftrenaren som är perfekt för barn/sovrum
Winix ZERO N är utvecklad och designad för dig som 
vill ha en bra, fräsch och ren luft, fri från pollen och  
bakterier, men inte har så mycket plats. Den kompakta 
lilla luftrenaren passar de flesta sovrum upp till 45m2. 
ZERO N är utrustad med både partikelsensor, luft- 
kvalitétsindikator, och ett 3-stegs filtreringssystem.  
Luften renas genom ett kolbehandlad förfilter som tar 
bort lukter, det antimikrobiella True HEPA filtret som tar 
99.97% av bakterier, virus samt pollen. Den eleganta 
luftrenaren är pålitlig, smart och effektiv.

Lindrar dina besvär och håller dig frisk  
Winix Zero N är utrustad med för-
filter som fångar upp hår och 
större dammpartiklar. Förfiltret 
innehåller även kol som tar 
bort lukter. Hjärtat i luftrenaren 
är ett HEPA filter som tar bort 
allergener, virus, pollen, rök, 
bakterier, mögelsporer och 
andra ovälkomna partiklar.

WINIX ZERO N 

Rena luften från husdjursallergener, pollen, virus, bakterier, rök, stekos, 
kemikalier, VOC, mögelsporer och andra ovälkomna partiklar som finns i hemmet.

Skapa en perfekt inomhusluft i sovrummet
Med nya Winix Zero N får du en minimalistisk 
och snygg luftrenare med bra kapacitet tack 

var det stora insuget i tyg. 

UPP TILL 

45 M²

Levereras med 2 olika 

färger på framsidan. 

Grå eller beige!



Winix ZERO N

Vikt 6,2 kg

Dimensioner (DxBxH) 207 x 350 x 470 mm

Rek. rumsstorlek Upp till 45 m

Effekt 3-40 Watt

Smart Sensor (luftkvalitéssensor) Ja

Ljussensor/Nattläge Ja/Ja

Fläktlägen 3

Ljudnivå 26-47 dB

Luftflöde 330 m3/h
Luftfiltrering 3 steg genom förfilter, kolfilter, 

HEPA-filter.

Antal Filter 3 st (inkl. förfilter)

Bluetooth® Högtalare: Nej

Fjärrkontroll Nej

Wi-Fi Nej

CleanCel® Ja

Garanti 2 år 

Winix grundades redan 1973 och är idag en av de ledande aktörerna 
gällande luftvård på global basis. Det är en av de mest populära 

leverantörerna i Amerika och Asien. Winix levererar bland annat sina 
produkter till den amerikansa armen och deras baser världen över.  

Winix har under det senaste året lanserats på den nordiska marknaden 
genom Branova Nordic AB.  

Våra True HEPA filter fångar 99,97% av luftburna virus, bak-
terier, allergener, pollen, mögelsporer, fint damm, avfällningar 

från husdjur, mikrober och andra partiklar ner till hela 0,3 
mikrometer. 

Kolfiltret minskar antalet VOC (flyktiga organiska föreningar) 
och odörer som stekos, husdjur och rök. Våra kolfilter är även 

designade så att de ska hjälpa och förlänga livstiden på 
HEPA-filtret.

Cleancel® är en antimikrobiell behandling utvecklad av Winix 
som skyddar produkten från att angripas av bakterier,  

svampar eller mikroorganismer. Teknologin är direkt ingjuten i 
alla plastdetaljer. 

Produkten är AHAM och ECARF certifierad. ECARF kvalitets-
säkrar produkter som förbättrar livskvalitén för personer med 
allergi och främjar även olika typer av forskning om allergier.


