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Winix WAC U300 6 490 66 330 33 53 ano pach ano ano, vyp. ne ano ne

omyvatelný předfiltr, omyvatelný true 
HEPA filtr, omyvatelný uhlíkový filtr s 

antibakteriální úpravou, plazmový 
ionizátor

26 55 4 60 ano Automatický noční režim. 

Winix WAC U450 8 490 84 492 49 79 ano pach, 
světlo ano ano, vyp. ne ano ne

omyvatelný předfiltr, omyvatelný true 
HEPA filtr, omyvatelný uhlíkový filtr s 

antibakteriální úpravou, plazmový 
ionizátor

27 60 11 110 ano Automatický noční režim. 

Winix Tower QS 9 990 72 405 41 65 ano prach, 
světlo ano ano, vyp. ne ano ne předfiltr, true HEPA filtr, uhlíkový CD 

filtr, plazmový ionizátor 31 53 3 55 ne Integrovaný bluetooth reproduktor značky 
JBL. Automatický noční režim. 

Winix Tower Q 8 490 72 405 41 65 ano prach, 
světlo ano ano, vyp. ne ano ne předfiltr, true HEPA filtr, uhlíkový CD 

filtr, plazmový ionizátor 30,5 52,7 3 55 ano, 
mobil

Ovládání přes mobilní telefon pomocí wi-fi a 
mobilní aplikace. Automatický noční režim.

Winix Zero 5 990 - 390 39 62 ano prach, 
světlo ano ano, vyp. ne ano ne omyvatelný předfiltr, true HEPA filtr, 

uhlíkový filtr, plazmový ionizátor 27,8 60 2,8 70 ne Automatický noční režim. Časovač.

Winix Zero Pro 8 490 - 470 47 75 ano
prach, 
pach, 
světlo

ano ano, vyp. ne ano ne

omyvatelný předfiltr, omyvatelný 
uhlíkový AOC filtr, true HEPA filtr s 
antibakteriální úpravou, plazmový 

ionizátor

26,4 56 5 90 ne Automatický noční režim. Časovač. Dětský 
zámek.

Winix Zero N 4 990 - 330 33 53 ano prach, 
světlo ano ne ne ano ne pratelný látkový předfiltr, true HEPA 

filtr, uhlíkový filtr 26 52 3 40 ne Dvě barvy látkového předfiltru v balení.

Lanaform Full 
Tech Filter 5 590 - 180 18 29 ano prach, 

pach ne ano, vyp. ne ne ne

omyvatelný předfiltr, antibakteriální a 
protiplísňový netkaný filtr, HEPA filtr, 

uhlíkový filtr, ionizátor, katalytický 
nanofiltr

- 45 - 45 ano  Časovač.

Stylies Pegasus 3 990 - 150 15 24 ne - ne ne ne ano ano předfiltr, omyvatelný HPP filtr, 
uhlíkový filtr - 60 8 30 ne Elektromagnetický princip filtrace.

Stadler Form 
Viktor 6 990 - 200 20 32 ne - ne ne ne ano ano předfiltr, omyvatelný HPP filtr, 

uhlíkový filtr 45 60 10 34 ne Elektromagnetický princip filtrace.

Stadler Form 
Roger 11 990 - 527 53 84 ano prach, 

pach ano ne ne ano ne předfiltr, kombinovaný filtr (HEPA + 
uhlíkový) 30 65 6 100 ne

Stadler Form 
Roger Little 7 490 - 249 25 40 ano pach ano ne ne ano ne předfiltr, kombinovaný filtr (HEPA + 

uhlíkový) 29 59 5 40 ne

Airbi Refresh 3 990 - 200 20 32 ano ano ano, vyp. ne ne ne předfiltr, uhlíkový filtr, HEPA filtr, 
ionizátor 30 55 - 40 ne

Airbi Spring 5 990 - 320 32 51 ano ano ano, vyp. ne ano ne
předfiltr, katalytický a formaldehydový 

filtr, antibakteriální HEPA filtr, UV 
lampa, ionizátor

28 55 - 80 ano

Sharp KC-
D40EUW 10 490 60 216 22 35 ano

prach, 
vlhkost, 
teplota

ano ano, vyp. ano, 
440 ml/h ne ne předfiltr, HEPA filtr, uhlíkový filtr, 

zvlhčovací filtr 23 43 - - ne Dlouhá životnost filtrů.

Sharp KC-
D40EUB 11 390 60 216 22 35 ano

prach, 
vlhkost, 
teplota

ano ano, vyp. ano, 
440 ml/h ne ne předfiltr, HEPA filtr, uhlíkový filtr, 

zvlhčovací filtr 23 43 - - ne Dlouhá životnost filtrů.

Sharp KC-
D50EUW 12 990 60 306 31 49 ano

prach, 
pach, 

vlhkost, 
teplota

ano ano, vyp. ano, 
600 ml/h ne ne předfiltr, HEPA filtr, uhlíkový filtr, 

zvlhčovací filtr 23 54 - - ne Dlouhá životnost filtrů.

Sharp KC-
D60EUW 14 990 90 396 40 63 ano

prach, 
pach, 

vlhkost, 
teplota

ano ano, vyp. ano, 
660 ml/h ne ne předfiltr, HEPA filtr, uhlíkový filtr, 

zvlhčovací filtr 25 54 - - ne Dlouhá životnost filtrů.

Sinclair SP-45A 5 499 - 340 34 54 ano prach ano ano, vyp. ne ano ne předfiltr, uhlíkový filtr, HEPA filtr, 
ionizátor 19 51 - 80 ne

Daikin MCK75 
JVM Ururu 13 990 60 450 45 72 ano

prach, 
pach, 

vlhkost, 
teplota

ano ano, 
nevyp.

ano, 
600 ml/h ne ne

omyvatelný předfiltr, plazmový 
ionizátor, elektrostatický filtr s 

antibakteriální úpravou, 
fotokatalytický filtr, trvalý deodorizační 

katalytický filtr, generátor 
vysokorychlostních elektronů pro 

oxidaci nečistot

17 50 8 81 ano

Elektrostatický princip filtrace. Speciální 
protipylový režim. Časovač. Dětský zámek. 
V prvních dnech používání může čistička 

vydávat slabý pach dezinfekce způsobený 
tvorbou malého množství ozonu, které 

nepředstavuje zdravotní riziko. 

Daikin MC70L 11 990 54 420 42 67 ano prach, 
pach ano ano, 

nevyp. ne ano ne

omyvatelný předfiltr, plazmový 
ionizátor, elektrostatický filtr s 

antibakteriální úpravou, 
fotokatalytický filtr, trvalý deodorizační 

katalytický filtr, generátor 
vysokorychlostních elektronů pro 
oxidaci nečistot, zvlhčovací filtr

16 48 7 65 ano

Elektrostatický princip filtrace. Speciální 
protipylový režim. Časovač. Dětský zámek. 
V prvních dnech používání může čistička 

vydávat slabý pach dezinfekce způsobený 
tvorbou malého množství ozonu, které 

nepředstavuje zdravotní riziko. 

Kalorik AP 1000 1 999 - 35 4 6 ne vlhkost, 
teplota ano ano, vyp. ne ano ne uhlíkový filtr, HEPA filtr - 35 - 3,5 ne Vhodná do auta nebo velmi malých 

místností. Možnost napájení z USB zdířky.

Boneco P700 24 900 - 750 75 120 ano prach, 
světlo ano ne ne ano ne 2 předfiltry, 2 HEPA filtry, 2 uhlíkové 

filtry 37 66 1 67 ne 2 nasávací otvory.

Vysvětlivky
*1) Vzduchový výkon (m3/h) Vzduchový výkon ukazuje množství vzduchu, který čistička přefiltruje a vyčistí za 1 hodinu. Aby čistička plnila svůj účel, mělo by množství přefiltrovaného vzduchu převyšovat objem místnosti, ve které 

bude používána, a to alespoň 4krát u alergiků/astmatiků a alespoň 2,5krát v ostatních případech.

*2) Maximální velikost místnosti (m2) Jak velkou místnost je čistička schopna účinně čistit při běžné výšce stropu kolem 2,5 m. Údaj pro alergiky je nižší, jelikož na filtraci alergenů jsou kladeny vyšší nároky.

*3) Automatický režim čistění Pomocí jednoho nebo více senzorů si čistička kontroluje přítomnost nečistot ve vzduchu a tomu přizpůsobuje rychlost čištění.

*4) Ionizátor Vestavěné zařízení, které do vzduchu uvolňuje ionty. Záporné ionty osvěžují vzduch a pomáhají urychlovat usazování nečistot. Kombinace kladných a záporných iontů z plazmové ionizace ve vzduchu 
odbourává mikroorganismy, výpary a další nečistoty. Lidem s citlivými dýchacími cestami doporučujeme dát přednost vypínatelnému ionizátoru. 

*5) Hlučnost Hlučnost je u čističky důležitá, zejména pokud ji chcete mít v provozu v místnosti, kde spíte. Zaměřte se na minimální hlučnost, při které je čistička schopna pracovat.

Nejste si jisti s výběrem čističky vzduchu? Rádi vám poradíme. Zákaznická linka 541 212 450, e-mail info@proalergiky.cz
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