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Komfort czystego powietrza w domu. Nowoczesne oczyszczacze w ofercie MediaMarkt

Jakość powietrza to jeden z ważnych czynników, wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego warto we
własnym zakresie dbać o to, czym oddychamy na co dzień w pomieszczeniach. Tu z pomocą przychodzi nowoczesna
technologia – domowe oczyszczacze i nawilżacze, które teraz dostępne są w MediaMarkt w promocyjnej ofercie.

Czym oddychamy w pomieszczeniach?
O tym, że intensywny rozwój cywilizacyjny przynosi negatywne konsekwencje dla środowiska, wiemy od dawna. Nie
każdy zdaje sobie sprawę z tego, że problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy nie tylko miejskiego smogu, ale
także wnętrz, w których spędzamy w ciągu dnia większość czasu. Zagrożeniem jest nie tylko pył zawieszony, lecz
również wirusy, roztocza, bakterie i grzyby. Szkodliwe substancje mogą być wydzielane do atmosfery przez materiały
budowlane czy przedmioty z tworzyw sztucznych. W zamkniętym pomieszczeniu może się znajdować do 150
substancji o negatywnym oddziaływaniu.
Oczyszczanie i nawilżanie powietrza w domu
Skutecznym rozwiązaniem problemu złej jakości powietrza w pomieszczeniach jest zastosowanie nowoczesnych
oczyszczaczy i nawilżaczy z funkcją oczyszczania. – Świadomość problemu zanieczyszczenia powietrza spowodowała
ogromny wzrost zainteresowania domowymi urządzeniami oczyszczającymi – mówi Dorota Tetiurko z działu zakupu
sieci MediaMarkt – Nie są one już uważane za luksus, lecz stają się elementarnym wyposażeniem domu czy biura.
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Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, rozbudowaliśmy ofertę tych produktów. Różnią się one między innymi
systemem filtrowania, liczbą filtrów, wydajnością i dodatkowymi funkcjami.
Najbardziej powszechną technologią są filtry oczyszczające powietrze. Filtr HEPA™ gwarantuje do 99,97 %
skuteczności w oczyszczaniu powietrza z toksycznych pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 oraz mikroskopijnych
cząsteczek organicznych (o wielkości od 0,3 mikrona) takich jak: pyłki kwiatowe, roztocza, grzyby i inne drobne
zanieczyszczenia i alergeny. Taki filtr jest jednym z elementów 4-stopniowego systemu oczyszczania powietrza APT w
urządzeniu HB AP2060DW. Pozostałe filtry w tym oczyszczaczu to: filtr wstępny PP (zatrzymujący większe
zanieczyszczenia i przedłużający żywotność filtra HEPA(TM), filtr NANO-SILVER PP (usuwający bakterie i wirusy)
oraz filtr z aktywnego węgla (eliminujący z powietrza metanal i inne toksyczne gazy VOC oraz dym papierosowy i
nieprzyjemne zapachy).
Przydatne funkcje
Nowoczesne oczyszczacze są wyposażone w różnorodne funkcje i rozwiązania, dostosowane do indywidualnych
potrzeb. Przykładowo w przypadku dużych powierzchni (do 70 m2) idealnie sprawdzi się oczyszczacz powietrza
Elektrolux EAP300 z filtrem HEPA13. Oczyszczacz powietrza Dyson Pure Hot+Cool HPOO (również z filtrem
HEPA) posiada dodatkowo funkcję termowenylatora i jest doskonałą propozycją dla alergików. Osoby uczulone
powinny też rozważyć zakup nawilżacza z funkcją oczyszczania, np. Venta LV 15, który nie posiada wymiennych
filtrów – tę funkcję spełnia w nim woda.
Przy wyborze urządzenia warto także zwrócić uwagę na łatwość obsługi, zużycie energii i inne dodatkowe funkcje, np.
jonizację powietrza czy aromaterapię.
Przed dokonaniem zakupu powinniśmy poznać poszczególne rozwiązania oferowane przez producentów, tak by
wybrać model, który będzie najlepiej spełniał nasze oczekiwania – mówi Dorota Tetiurko z działu zakupu MediaMarkt
- Różnorodność propozycji jest ogromna, dlatego oferujemy w tym zakresie profesjonalną pomoc naszego personelu.
Najważniejsze, by zakupiony sprzęt skutecznie spełniał swoją rolę i zapewnił komfort czystego i odpowiednio
nawilżonego powietrza w domu.
Odpowiadając na rosnący popyt na oczyszczacze i nawilżacze powietrza, MediaMarkt przygotował specjalną ofertę
promocyjną, która obejmuje szeroką gamę tych urządzeń. Oferta obowiązuje od 26 października do 26 listopada 2017r.

Przykładowe ceny urządzeń objętych gazetką promocyjną:
-

oczyszczacz powietrza HB AP2060DW za 799 zł
oczyszczacz powietrza Elektrolux EAP300 za 1349 zł
oczyszczacz powietrza Dyson Pure Hot+Cool HPOO za 2199 zł
oczyszczacz powietrza HAUS&LUFT HL-OP-10 za 749 zł
nawilżacz i oczyszczacz powietrza 2w1 Venta LV 15 za 699 zł
nawilżacz powietrza Philips HU4801/01 za 349 zł
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