
Smart Modes

Förutom sitt avancerade filtreringssystem har Airmega 250S flera andra funktioner 
som gör den till en enastående produkt. Den har en elegant, modern design och 
är lätt att använda, med en smart kontrollpanel samt en mobilapp för bekväm 

fjärrstyrning. Den har även ett smart läge som automatiskt justerar fläkthastigheten 
baserat på luftkvaliteten i rummet, samt Sleep Mpde som fungerar tyst och effektivt 

medan du sover.

131m2 täckning i modern design

Med en täckning på upp till 131m2 är Airmega 
250S en avancerad luftrenare med Green 
True HEPA™-filtrering som sveper in alla 
utrymmen i ren luft, 24 timmar om dygnet. 
Coways prisbelönta ingenjörskonst och 
avancerade funktioner är förpackade i en 
elegant, modern design, som kulminerar i den 
kraftfulla nästa nivån inom luftrening för ditt 
hem eller företag. Med kraftfulla 504m3/h 
CADR är Airmega 250S designad för stora 
utrymmen där nära och kära, gäster eller 
kollegor samlas.

Kraftfullt 3-stegs filtreringssystem

Du kan förvänta dig kraftfull prestanda från Airmega 250S. Den är utrustad med 
ett tvättbart förfilter och ett Max2 Green-filter, som är en kombination av ett Green 

True HEPA™-filter och ett kolfilter för att fånga upp en mängd olika föroreningar, 
inklusive damm, pollen, husdjurspartiklar, rök och flyktiga organiska ämnen (VOC). 

Förfiltret fångar upp stora partiklar, medan HEPA-filtret fångar upp 99,99 %* av 
partiklar så små som 0,01 mikron. Kolfiltret absorberar lukter och kemikalier. 

Airmega 250S är certifierad av Asthma Allergy Nordic som ytterligare en 
bekräftelse på dess kraftfulla prestanda och dess förmåga att bekämpa allergener 

och andra skadliga partiklar.

Effektiv luftrening för hemmet eller kontoret

Airmega 250S är perfekt för alla hem eller företag med ett stort utrymme där 
människor behöver andas ren luft. Skapa en inbjudande miljö med sinnesro att 

luften är ren och frisk. Ren luft dygnet runt betyder sinnesfrid 24/7.

Energibesparande Design 

Energibesparing är kärnan i all Coway-teknik. Därför har Airmega 250S, förutom 
en redan energieffektiv produkt i alla lägen, även ECO Mode. Det betyder att om 

föroreningsnivån förblir god i mer än 10 minuter, stannar fläkten automatiskt för att 
spara energi.

EZ Release, Enkelt filterunderhåll

Det tvättbara och återanvändbara förfiltret fångar upp stora partiklar som hår, päls 
och damm, så att HEPA-filtret kan arbeta mer effektivt. Coways EZ release-design 

gör det enkelt att ta bort och enklare än någonsin att rengöra förfiltret, samt att 
snabbtorka när det hängs på enheten. Du behöver inte själv hålla reda på filtren 

eftersom lamporna eller appen indikerar när filtren behöver bytas ut eller rengöras.

Utmärkelser och certifieringar

Certifierad av Asthma Allergy Nordic, ECARF (European Center for Allergy Research 
Foundation), Red Dot Design Awards, Pinup Design Awards, Good Design Award, 

IDEA (International Design Excellence) Awards.

Fullpackad med moderna funktioner

• Auto Mode
Justerar automatiskt lufthastigheten efter den aktuella luftkvaliteten runt 
produkten, från nivå 1 till nivå 3.

• Sleep Mode
För att minska buller och strömförbrukning aktiveras viloläget när rummet är mörkt 
och luftkvaliteten är bra i 3 minuter.

• ECO Mode
Om föroreningsnivån förblir god i mer än 10 minuter stannar fläkten automatiskt för 
att spara energi.

• Rapid Mode
När luftkvaliteten är i behov av en boost så kan du aktivera Rapid Mode för att 
cirkulera luften snabbt och då körs luftrenaren på maximal effekt tills luften anses 
vara ren. 

Styr din enhet när som helst, var som helst

Med wifi-styrda Airmega 250S kan du ställa in timers, styra inställningar, kontrollera 
filterlivslängden och mer med Coway IoCare-appen. Enheten har också röststyrning 

via Amazon Alexa eller Google Home. Kontrollera och styr din luft ännu smartare 
med IoCare-appen som övervakar omgivande luftkvalitet varje timme och låter dig 

fjärrstyra enheten, utöver att informera dig när filterunderhåll krävs.

* 99.9% of viruses, bacteria, fungi, and pollen were verified to be removed from the air by Coway air purifiers with GreenHEPA™ technology applied filters 
based on the Japan Food Research Laboratories (JFRL) testing according to JEM 1467 standard. Tested with AIRMEGA AP-1516D, AIRMEGA AP-1220B, 

AIRMEGA MIGHTY, AIRMEGA 150, AIRMEGA 250, AIRMEGA 300S, AIRMEGA 400S air purifiers. It was tested on maximum fan speed in normal room 
temperature and humidity conditions. The performance may vary in the actual living environment of customers.

Coway Airmega 250S: Den kraftfulla nästa nivån inom luftrening.

Ett bra val

Sammantaget är Coway Airmega 250S ett utmärkt val för dem som vill förbättra 
luftkvaliteten i sitt hem eller kontor. Dess avancerade filtreringssystem, 

energibesparande design och utbud av funktioner gör den till en topppresterande 
produkt som du kan lita på för att leverera ren, hälsosam luft. Oavsett om du vill 

minska din exponering för allergener, eliminera lukter eller bara förbättra den 
övergripande luftkvaliteten där du vistas, är Airmega 250S ett riktigt bra val.

Coway: Varumärket med flest antal luftrenare 
rekommenderade av Asthma Allergy Nordic
Våra produkter är teknikdrivna, alla utvecklade från 
vårt forskningscenter med infrastruktur och forskare i 
världsklass. Vår besatthet av ren luft har lett till att vi är 
varumärket med flest antal luftrenare rekommenderade 
av Asthma Allergy Nordic.

Specifikationer
Rumstäckning

131 m²

CADR (Clean Air Delivery Rate)
504m3/h

Filtersammansättning
Tvättbart förfilter + Max2-filter 

Max2-filter (aktivt kol + Green True HEPA™)

Filterlivslängd
Max2 Filter (1 År)

Luftflödeskontroll
Smart Mode (Auto, Sleep, Eco), Rapid Mode

Fläkthastighet (Nivå 1–3)

Ljudnivå
22 ~ 54 dB(A)

Timer
1, 4, 8 timmar

Dimensioner (B x H x D)
470 x 501 x 204 mm

Vikt
9.5kg

Elförbrukning
64 W

Coway luftrenare har visat sig fånga damm, pollen, mjäll, virus och bakterier i luften baserat på KCL-tester (Korea Conformity Laboratories). De 
har testats i en kammare i storleken 30m3 enligt Korea Air Cleaning Associations standard (SPS-KACA 002-132:2018 Modifierad) för att mäta 
partikelavlägsningshastigheten på 0,01μm. Den testades på maximal fläkthastighet i normala rumstemperatur- och luftfuktighetsförhållanden. 
Prestandan kan variera i kundernas faktiska levnadsmiljö.

99,9 % av virus, bakterier, svampar och pollen verifierades att avlägsnas från luften av Coway luftrenare med GreenHEPA™-teknologi tillämpade filter 
baserade på Japan Food Research Laboratories (JFRL) testning enligt JEM 1467 standard. Testad med AIRMEGA AP-1516D, AIRMEGA AP-1220B, 
AIRMEGA MIGHTY, AIRMEGA 150, AIRMEGA 250 och AIRMEGA 300S luftrenare.

Alla testade av JFRL och fick ovanstående resultat inom tiderna publicerade nedan.

Virus: Testad med Escherichia coli fag ΦX174 NBRC 103405, 60 minuter
Bakterier: Testade med Staphylococcus epidermidis NBRC 12993, 60 minuter
Svamp/mögel: Testad med Penicillium citrinum NBRC 6352, 60 minuter
Pollen: Testad med cederträpollenextrakt, 30 minuter
Testad med influensa A-virus (H1N1) och Staphylococcus aureus på Coways Green HEPA-filtermedia av Japan Food Research Laboratories (JFRL) och 
ingen tillväxt hittades på materialet efter 24 timmar i rumstemperatur.

Båda testerna utfördes på små testbitar skurna från Green HEPA-filtermediet, så denna ansvarsfriskrivning kan användas för alla Coway-produkter som 
använder detta filter.

Virus: Testad med influensa A-virus (H1N1), 3 cm x 3 cm autoklaverad bit
Bakterier: Staphylococcus aureus, inokulerade på 50 mm x 50 mm provbit.

Asthma Allergy Nordic rekommendationen avser (64m3/ Level 1).


