
Förfilter/Aktivt kolfilter - fångar upp hår och större  
dammpartiklar samt tar bort odörer/lukter
HEPA filter – 99,97% True HEPA filter
Plasmafilter – PlasmaWave® Teknologi

Winix P-serien finns i tre modeller som 
passar allt från små sovrum upp till stora 
vardagsrum. Luftrenarna är utrustade med 
en avancerad luftrenings teknologi som på 
bästa sätt fångar upp damm, pollen,
avfällningar från husdjur, rök, mögel- 
sporer, organiska kemikalier samt odörer 
från hushållet.  

Winix är ett av de ledande 
företagen på global nivå inom 
luftrening. Företaget grundades 1973 
och huvudkontoret finns i Sydkorea. 

Perfekt för 
barnrum

Ideal för 
sovrum

Optimal för 
vardagsrum

P150 | P300 | P450

Luftrenaren som passar dig som vill hålla dig 
frisk, dig som vill bli av med oönskade dofter,  
dig som har astma och allergi eller dig som 
enbart vill ha en bättre inomhusluft.

luftrening i flera steg:

LUFTKVALITÉTSSENSORN 
KÄNNER AV OM DET FINNS 

MYCKET PARTIKLAR 
I RUMMET OCH STYR 

FLÄKTHASTIGHETEN EFTER 
RENLIGHETSNIVÅN.

UTRUSTADE MED  
LJUSSENSOR

-
DÄMPAR BELYSNING OCH 

GÅR TYSTARE UNDER 
NATTEN.

Enkel att använda
-

autoläge finns för 
behovsanpassad  

luftrening

Fjärrkontroll medföljer till modellerna  
P300 samt P450.

LUFTRENARE



Vikt
8,7 kg
Dimensioner
29.7x47.7x65.0 cm
Rek. rumstorlek
45m2 (AHAM) - 96m2
Garanti
2 år
Effekt 
110W
Ljudnivå
27-60 dB
Antal filter
- Förfilter/kolfilter 4 st.  
(bytesintervall ca 3 mån)
- HEPA filter 1 st.
(bytesintervall ca 12 mån)
- Plasmawave
luftkvalitétssensor
VOC sensor
Fjärrkontroll
Ja

Specifikationer p450

Vikt
6 kg
Dimensioner
26.4x41.1x54.8cm
Rek. rumstorlek
30m2 (AHAM) - 66m2
Garanti
2 år
Effekt 
60W
Ljudnivå
26-55 dB
Antal filter
- Förfilter/kolfilter 4 st.  
(bytesintervall ca 3 mån)
- HEPA filter 1 st.
(bytesintervall ca 12 mån)
- Plasmawave
luftkvalitétssensor
VOC sensor
Fjärrkontroll
Ja

Specifikationer p300

Vikt
5 kg
Dimensioner
22.8x34.7x46.9cm
Rek. rumstorlek
15m2 (AHAM) - 33m2
Garanti
2 år
Effekt 
40W
Ljudnivå
26-52 dB
Antal filter
- Förfilter/kolfilter 4 st.  
(bytesintervall ca 3 mån)
- HEPA filter 1 st.
(bytesintervall ca 12 mån)
- Plasmawave
luftkvalitétssensor
VOC sensor
Fjärrkontroll
Nej

Specifikationer p150

Produkterna hittar du i Bauhaus butiker samt i Bauhaus webshop.

Rekommenderad för  
allergiker och astmatiker.

Winix luftrenare tar bort fantastiska  

99,97% av alla bakterier och viruspartiklar

Rekommenderad för  
allergiker och  

astmatiker.

Winix luftrenare renar luften från:

POLLEN

Bakterier

Avgaser

Virus

Allergener

Damm

Rök

avfällningar
från husdjur

mögelsporer

Stekos

Kemikalier

odörer


