
TALL155 är designad och tillverkad i 
Sverige. Dess diskreta design,  mycket låga 
energiförbrukning och ljudnivå gör den perfekt 
för det mindre rummet. 
 

Wood’s TALL 155 är idealisk för sovrum 
och mindre rum och kan användas både 
väggmonterat och fristående.

 

 

Wood’s luftrenare TALL 155 renare upp till 99,98%
av de skadliga partiklar i din inomhusmiljön tack
vare Wood’s patenterade Active ION HEPA-filter.
Luftrenaren är konstruerad för att uppnå hög
reningsgrad och ett högt luftflöde med lägsta
möjliga ljudnivå.

99,98%
rening

Från
4 W

Wood’s  TALL 155

MILJÖVÄNLIG
LUFTRENARE

ECO Air purifiers

•Tillverkad i Sverige
•Lokala leverantörer
•Lång livslängd på produkten
•Återvinningsbara material

*AHAM med säte i USA är en oberoende organisation som
 bland annat klassificerar luftrenares prestanda. 

Made  in  Sweden



Specifikation TALL155            t

Max rumsstorlek    40m2

*AHAM Rek. rumsstorlek                         12m2

Rekommenderad rumsstorlek    10-40m2

Strömförbrukning  4-18W
Reningsgrad    99,98%
Volt                                       12 V
Vikt    6,9kg
Mått,LxDxH (mm)500x105x502 Vägghängd
Mått,LxDxH(mm)      500x105x552  Stående

CADR Smoke    143m3/h
CADR Dust    168m3/h
CADR Pollen    192m3/h
CADR / Watt    8,9

woods.se

ECO Air purifiers

MILJÖVÄNLIG
LUFTRENARE

•Tillverkad i Sverige
•Lokala leverantörer
•Lång livslängd på produkten
•Återvinningsbara material

Miljövänlig och hållbar luftrenare!
Vi designar, utvecklar och producerar alla våra luftrenare i Sverige. 
Wood’s använder så mycket återanvändningbart material som möjligt 
i sin tillverkning. 

Wood’s avancerade fläktsystem förbrukar väldigt lite energi, vilket re-
sulterar i att alla luftrenare från Wood’s är ENERGY STAR-certifierade.

Wood’s luftrenare kan ge ett mer hälsosamt inomhusmiljö med minsta 
möjliga klimatpåverkan.

Patenterad filterteknik!
Wood’s patenterade Active ION HEPA-filter filtrera bort partiklar som 
bakterier, mögelsporer, damm, pollen, rök och djurallergener. *AHAM 
med säte i USA är en oberoende organisation som bland annat klas-
sificerar luftrenares prestanda.

Garanti!
Vi på Wood’s är stolta över våra luftrenare och vågar därför lämna upp 
till 10 års garanti. TALL 155 produceras i Sverige med högsta kvalitet 
och bästa kapacitet.
Läs mer om 10 års garanti på warranty-woods.com  

*AHAM med säte i USA är en oberoende organisation som
 bland annat klassificerar luftrenares prestanda. 
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