
 شرکت Filtrete  با سابقه فعالیت بیش از 100 سال، در سال 1904 با نام  Minnesota Mining and Manufacturing  در 
کشور آمریکا راه اندازي شد. دستگاه هاي تصفیه هواي 3M(Filtrete) داراي طراحی بسیار مدرن؛ زیبا و با کیفیت و شامل تمامی 
گواهینامه هاي معتبر بین المللی می باشند. دستگاه هاي هواساز و منحصر به فرد 3M داراي ویژگی هاي بسیار شاخصی در 
مقایسه با دیگر هواساز هاي موجود در بازار می باشند؛ مانند مصرف برق بسیار پایین –به دلیل استفاده از فیلتر هاي خاص- و 
همچنین صداي بسیار کم، مخصوصا در هنگام خواب و استراحت؛ که در مدل هاي مشابه، صداي دستگاه خود به عنوان یک 

آالینده صوتی موجب آزار مصرف کننده می شود.

 مهمترین علت تمایز این دستگاه ها از دیگر مدل هاي موجود در بازار، تصفیه هواي حدود %50 بیشتر در مدت زمان مشابه، 
و با کیفیت بسیار باالتر ( تصفیه حدود 99.9 % از ذرات تا 2.5 میکرونی) است، که تمامی این شاخص ها به علت استفاده از 
فیلتر هاي خاص و منحصر به فرد 3M در این دستگاه هاست که به راحتی نیز قابل تعویض می باشند.دستگاه تصفیه هوا 
مدل  3FAP0 با پاکسازي کامل فیلتریت و  طراحی به روز و بسیار کم صدا ومصرف برق بسیار پایین مناسب براي اتاق 
نشیمن و اتاق خواب هاي بزرگ است  فضاي تحت پوشش آن 34 متر و داراي نمایشگر تعویض فیلتر و فن 3 سرعته است.

کامل  پاکسازي  با   FAP01 مدل   هوا  تصفیه  دستگاه 
فیلتریت و  طراحی به روز و بسیار کم صدا ومصرف برق 
خواب  اتاق  و  نشیمن  اتاق  براي  مناسب  پایین  بسیار 
و  متر  آن 34  پوشش  تحت  فضاي  است   بزرگ  هاي 

داراي نمایشگر تعویض فیلتر و فن 3 سرعته است.

کامل  پاکسازي  با   FAP03 مدل   هوا  تصفیه  دستگاه 
فیلتریت و  طراحی به روز و بسیار کم صدا ومصرف برق 
خواب  اتاق  و  نشیمن  اتاق  براي  مناسب  پایین  بسیار 
و  متر  آن 34  پوشش  تحت  فضاي  است   بزرگ  هاي 

داراي نمایشگر تعویض فیلتر و فن 3 سرعته است.

دستگاه تصفیه هوا مدل  FAP04 با طراحی بسیار ظریف 
و به روز داراي نمایشگر تعویض فیلتر و سنسور کنترل 
داخل  در  شده  تعبیه  یونیزر  و  خودکار  هواي  کیفیت 
خودکار  فن  و  شده  ریزي  برنامه  تایمر  و   دستگاه 
است.این دستگاه مناسب براي اتاق خواب هاي بزرگ و 
دفاتر کار و محیط هاي درب بسته است و فضاي تا حدود 

16 متر مربع را پوشش میدهد.

دستگاه تصفیه هوا مدل  FAP00 با تصفیه هواي کامال 
بی صداي فیلتریت وطراحی بسیار زیبا و منحصر به فرد 
تحت  فضاي  و  کوچک  هاي  خواب  اتاق  براي  مناسب 
امکان  و  سرعته   2 فن  داراي  و  مترمربع   9.3 پوشش 

تعویض بسیار آسان فیلتر است.

 3M تصفیه کننده هوا
FAP00 مدل

3M تصفیه کننده هوا
FAP04 مدل 

3M تصفیه کننده هوا
FAP04 مدل 

3M تصفیه کننده هوا
MFAC-01مدل 

3M تصفیه کننده هوا
MFAC-01مدل

 3M تصفیه کننده هوا
FAP03 مدل

 3M تصفیه کننده هوا
FAP00 مدل

 3M تصفیه کننده هوا
FAP03 مدل

ULTRA CLEAN AIR PURIFIER

Model

MFAC-01 420 × 170 × 365 

150 × 150 × 450 
150 × 650 × 150
150 × 150 × 900
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فیلتر کربن اکتیو/فیلتر هپا 
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