
CZYSTE FAKTY
 FILTRY 

HEPA, najważniejszy: zatrzymuje cały 
ten smog, bakterie i alergeny. Można go 
odkurzać (nie we wszystkich modelach).
Z WĘGLA AKTYWNEGO, potrafi  
uwięzić zapachy (np. dym papierosowy), 
neutralizuje związki chemiczne.  
Zazwyczaj nie do czyszczenia.
WSTĘPNY do kurzu. Można go myć.

 JONIZATOR, LAMPA UV
W powietrzu pozbawionym jonów 
dodatnich trudniej rozwijają się wirusy, 
zarodniki grzybów, alergeny i przykre 
zapachy. Lampa UV zabija roztocza  
i bakterie; włączaj podczas choroby.

 WSKAŹNIKI ZANIECZYSZCZEŃ 
Mają pokazywać, czy powietrze już czy-
ste, czy jeszcze nie. Urządzenia włączo-
ne w jednym pokoju dawały jednak 
wykluczające się wskazania.

 CADR to Clean Air Delivery Rate,  
informacja ze specyfikacji o wydajności.

 JAK TO ROBIĆ? 
Włączaj codziennie. Minimum  
na godzinkę.

 DZIAŁA? 
Tak… wierzę. Filtry się brudzą.  
Pytanie, co przepuszczają…
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tekst Łukasz Figielski

W KRAINIE SMOGU OCZYSZCZACZ POWIETRZA  
JEST ROZSĄDNĄ INWESTYCJĄ. MASZYNY WCIĄGAJĄ  
I – DZIĘKI ZASIEKOM Z FILTRÓW – ZATRZYMUJĄ KURZ, 
BAKTERIE, ZŁE DROBINY PM 2,5, GRZYBY, PYŁKI, 
ZAPACHY. NIE TYLKO DLA ALERGIKÓW I ASTMATYKÓW.

Salon zimowy, cz. 1:
oczyszczacze

Philips AC3259
Cena: 2500 zł

Do powierzchni: 95 m2    Wydajność: 3933/h   Wymiana filtrów: co 2 lata    

Sharp KC-D40EUB
Cena: 2000 zł
Do powierzchni: 26 m2    Wydajność: 2163/h   Wymiana filtrów: co 10 lat

Sharp jest jednym z liderów domowego oczyszczania powietrza. Powyżej 
widzisz kombajn z możliwością nawilżania, ma pojemnik na wodę i latem 
posłuży jako klimatyzator ewaporacyjny. Firma chwali się technologią 
Plasmacuster HD: to zaawansowany jonizator, warto odpalić przed snem. 
A także filtrami zmienianymi co dekadę (!) – Sharp jako jedyny z prezen-
towanych umożliwia czyszczenie i HEPA, i węglowego. 

Gotie PerfectAir MK00D1
Cena: 600 zł

Do powierzchni: b.d.    

Wydajność: 2203/h
Wymiana filtra: co 6 m-cy

Ma tylko jeden filtr: HEPA. Urządzenie ciche, jak na dolną półkę cenową,  
i wbrew pozorom mobilne – leciutkie, z wygodnym uchwytem.  

Nie ma wskaźników zanieczyszczenia, ale ma lampę UV (żywotność  
600 godz.), trzy stopnie regulacji oraz timer. Wysoka wydajność! 

Wygląda super, Apple friendly. Ma panel dotykowy i ładny wyświetlacz na bieżąco informujący  
o poziomie PM 2,5 lub alergenów. Cichutki w trybie snu, bardzo aktywnie pracuje w opcji turbo. 

Kosmiczna wydajność. Oczyści nawet małą halę, ponoć zatrzymuje pyłki drobniejsze  
niż wychwytywane przez urządzenia konkurentów. Jakość powietrza wskazuje kolorami obręczy 

(jak widać, w naszym studiu foto jest czysto). Łączność wi-fi (sterowanie w biegu za pomocą 
aplikacji). Zaawansowana automatyka, w tym tryby antyalergenowy i antybakteryjny.
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AG Airfree Lotus
Cena: 1500 zł
Do powierzchni: 60 m²

Oryginał bezfiltrowy, całkowicie bezgłośny. Brudne zimne powietrze trafia na podgrzany do 200°C 
ceramiczny rdzeń sterylizujący. Pozbawione zabitych bakterii i zapachów, wraca schłodzone.  
W procesie spada też poziom ozonu (o ćwierć) i nie są generowane jony dodatnie.  
Na pewno najwygodniejszy w użyciu, może świecić kolorami i nieco rozłożyć te płaty lotosu.

Stadler Form 
Victor
Cena: 1500 zł 
Do powierzchni: 50 m2

Wydajność: 2003/h 
Wymiana filtrów: co pół roku

Camry CR7960
Cena: 500 zł
Do powierzchni: 30 m2

Wydajność: 1703/h
Wymiana filtrów: 
po 2160 godz. pracy

Xiaomi Mi 
Air Purifier 2
Cena: 750 zł
Do powierzchni: 37 m2

Wydajność: 3103/h
Wymiana filtra: co 3-6 m-cy

Winix Tower Q300S
Cena: 1700 zł
Do powierzchni: 66 m2

Wydajność: b.d.
Wymiana filtra: co rok

Zgodnie z nazwą szwaj-
carska firma przykłada 
dużą wagę do formy 
urządzeń. Minimalistycz-
ny dizajn (spróbuj odna-
leźć przyciski). Cichy.  
Ma dozownik zapachów 
(możesz dolać olejek). 
Ważne: zamiast HEPA 
jest tu filtr HPP o moc-
nym polu magnetycz-
nym. Dobra wiadomość  
– myjesz go pod wodą 
(wymieniać trzeba dwa 
pozostałe).

Opcja niskobudżetowa. 
Maszyna głośna, nawet  
w najcichszym trybie.  
Ale ze wszystkimi trzema 
filtrami, z jonizatorem, 
nawet ze wskaźnikiem 
zanieczyszczenia 
(lampka gaśnie w ciem-
ności, by nie przeszka-
dzać ci w śnie). 

Filtr 360-stopniowy. 
Jeden, trójwarstwowy. 
Xiaomi możesz sterować 
przez telefon, gdy jesteś 
poza domem, i spraw-
dzać odczyty (brak pol-
skiego tłumaczenia apki, 
jest angielsko-manda-
ryńska). Ładny, cichy,  
lekki, kompaktowy, 
wydajny (!), ma wskaźnik  
zanieczyszczeń. Brać! 

Tego jeszcze nie grali  
– oczyszczacz z głośni-
kiem JBL. Membrana  
zajmuje kawałek frontu,  
nie spodziewaj się, że to 
dookólna petarda audio 
(choć ma tę moc: 16 W). 
Cylindryczny filtr wielo-
warstwowy. Jonizator. 
Ładny wskaźnik poziomu 
zanieczyszczeń.

HB Airpuric AP2040
Cena: 600 zł
Do powierzchni: 20 m2

Wydajność: 170 m3/h 
Wymiana filtrów: co 6 m-cy

Wygląda na zdecydowa-
nie droższy, ma fajny 
panel dotykowy. Jedyne 
urządzenie z czwartym 
filtrem („Nano-Silver PP”) 
usuwającym bakterie 
i wirusy. Z jonizatorem. 
Wskazuje jakość powie-
trza. Są droższe wersje 
do większych pomiesz-
czeń. Chyba najlepszy 
stosunek jakości do ceny.
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