
Designad och utvecklad i Sverige.
Wood’s AL 310FC  är luftrenaren som passar in i 
ditt hem och ger dig några av de bästa luftrengö-
ringsprestationerna i branschen.

Wood’s AL 310FC är en mycket kompakt och tyst 
luftrenare. Den är utrustad med Filter check vilket 
betyder att den automatiskt känner av och med-
delar när filtret är smutsigt! 

Wood AL 310FC är idealisk för sovrum och min-
dre rum och kan användas både väggmonterat 
och fristående. 

Woods luftrenare är verkligen ett ledande 
miljövänligt luftrenare varumärke. Tack vare sitt 
patenterade Active Ion HEPA-filter tar det bort> 
99,98% av skadliga partiklar.

Wood’s  AL 310FC

99,98%
rening!

Från
4 W
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Lång livslängd på produkten
Återvinningsbara material

Mycket låg energiförbrukning
Minskad luftförorening med högsta filtreringsnivå

ECO Air purifiers



Specifikationer-AL 310FC            t

AHAM Rek. rumstorlek 19m2

Rekommenderad yta    10-55m2

Strömförbrukning   4-19W
Reningsgrad    99,98%
Volt                                       12 V
Vikt    12kg
Mått, LxWxH (mm)   510x160x610

CADR Rök                                                        224 m3/h
CADR Damm                                                         246 m3/h
CADR Pollen                                                         274 m3/h
CADR /Watt                                                         13,0

MILJÖVÄNLIG
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woods.se

Miljövänlig och hållbar luftrenare!
Vi designar, utvecklar och producerar produkter som har stor inver-
kan på luften du andas samtidigt som det minimerar miljöpåverkan.
AL310 använder en fläkt som är speciellt utvecklad för sina specifika 
ändamål. Ljud, effekt och luftflöde är optimerad för bästa effekt med 
produktens konstruktion. Varje komponent är optimerad för att förbät-
tra hälsan hos människor och vår planet. Wood’s produkter är tillverkad 
med miljövänliga och återvunna material som galvaniserat stål och 
återvunnet polypropen. Woods garanterar en hälsosam inomhusmiljö 
med minimal inverkan på vår miljö, för dig och din familj.

Garanti!
Woods lämnar upp till 10 års garanti eftersom vi vet att vi har en produkt 
av högsta kvalitet och kapacitet som produceras i Sverige.
Läs mer om 10 års garanti woods.se

Wood’s avancerade fläktaggregat förbrukar väldigt lite energi. 
I jämförelse kan man säga att den förbrukar lika mycket energi som 
din väckarklocka.

Inga kemiska tillsatser! 
Eftersom polypropenfibrer är vattentäta, kräver Wood’s reningssystem 
inte kemiska bakteriostatiska eller mögelhämmare. Istället för att ab-
sorbera fukten i vilken bakterier trivs, avvisar polypropen vatten och 
förhindrar bakterier, mögel och fukt från att reproduceras inuti filtret.


