
Therapy Air iOn - víťaz testu 
100 % nezávislého serveru ExpertenTesten.de

ExpertenTesten HODNOTENIE:

Vďaka najlepším výsledkom aj  
najvyššiemu komfortu je Therapy 
Air iOn zaslúženým víťazom testu. 

Potrebujete nový vysávač, kosačku na trávu alebo v našom prípade čističku vzduchu? Potom sa ocitnete v marketingovej džungli mnohých ponúk. Každý výrobca 
sľubuje modré z neba, produkt s úžasnými funkciami, ktoré sú samozrejme lepšie ako u konkurentov. Ako si chcete vybrať? V tejto situácii sú denne tisíce zákazníkov. 
Odborníci na testovanie 100 % nezávislého nemeckého servera EXPERTEN TESTEN vám pomáhajú urobiť správne rozhodnutie a pripravujú vám jasné porovnanie.

Kto sa na ceste za perfektným čistením vzduchu stretne s novo vyvinutou čističkou Therapy Air iOn, 
bude sa najskôr diviť, prečo tento široký koncept čistenia nepoužívajú i ostatní výrobcovia. Pretože čis-
tička Therapy Air iOn sľubuje mnohé a presvedčí komplexným systémom filtrácie prvotriednej kvality. 
Ťažko by sa dal nejaký iný prístroj tak všestranne použiť v našom testovaní ako táto hviezda Therapy 
Air iOn.

Len ťažko dosahuje nejaký filtračný systém 
medzi čističkami vzduchu taký rozsah a kva-
litu filtrácie ako čistička vzduchu Therapy Air 
iOn od Zepteru. Rozumná a harmonická kom-
pozícia  rôznych filtračných systémov, ako je 
hepa filter, antialergénny strieborný filter, fil-
ter z aktívneho uhlíku a elektrostatický filter 
zaisťujú vo vnútri prístroja vysokú pracovnú 
kapacitu a  široké možnosti filtrácie.
 
Okrem domáceho prachu, zvieracích chlpov, textil-
ných vláken sú tu trvale likvidované i tie najmenšie 

alergénne častice. Najmä v profesionálnom prostredí, kde je vyžadovaný design a štýl, sa Therapy Air iOn 
od Zepter skvele uplatní. Moderný a inovatívny design poskytuje tomuto všestrannému pomocníkovi 
elegantný vzhľad a zásadným spôsobom vylepšuje akékoľvek priestory.
 
Nízka spotreba energie a veľmi nízka prevádzková hlučnosť uspokojí i používateľov obzvlášť citlivých 
na čističky vzduchu. Vďaka spektru využitia 25 - 130 m2 môže byť čistička vzduchu Therapy Air iOn od 
Zepteru použitá tiež vo väčších priestoroch a zaisťuje dobrú klímu.
 
Nie je úplne lacná, ale vyplatí sa u nej každé € – výrobca tohto inovatívneho zariadenia ukazuje, čo je 
možné pri vysokom úsilí a technickej znalosti na trhu čističiek vzduchu:

http://www.expertentesten.de/therapy-air-ion-luftreinigungsgeraet-test/

✔  veľmi tichá (30 dB)
✔  intuitívne ovládanie
✔  určená i pre priestory veľkých rozmerov  
       (až 130 m2)
✔  vysoká kvalita spracovania

✔  odolný kryt
✔  elegantný moderný design
✔  výsledky citeľné už po krátkom čase
✔  nízka spotreba energie
✔  ideálna pre alergikov
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Balenie a doprava
Keď sme dostali objednaný balíček na skúšku, boli sme na prvý pohľad prekvapení. 
Čo je na obale, objaví sa i po otvorení: čistička vzduchu Therapy Air iOn je skutočným 
klenotom umenia amerických inžinierov a prichádza s futuristickým designom  
v brilantnom obale. Okrem obalu odolného proti pádu a poškriabaniu nás tento 
všestranný výrobok prekvapil citlivým spracovaním používateľskej príručky vo 
viac než desiatich jazykoch. Stačí len pár krokov, aby ste zostavili jednotlivé prvky,  
a zariadenie je pripravené k použitiu.

 

Možnosti použitia
Čistička vzduchu Therapy Air iOn nie je určená len pre bežné použitie v spálni. 
Čistička je vďaka veľkému ventilátoru schopná vyčistiť i väčšie plochy ako 
obývačku alebo vstupné priestory s kapacitou až 130 m2. Pritom tento model 
používa špeciálne navrhnutý filtračný systém. Zo vzduchu odstraňuje okrem peľu 
a trávy počas jari a jesene i iný druh nečistôt ako sú zvieracie alergény a roztoče. 

Vďaka svojmu krásnemu designu a prirodzenej elegancii,  ktoré citeľne pozdvihnú 
hodnotu priestoru, sa čistička vzduchu Therapy Air iOn hodí veľmi dobre do 
profesionálneho prostredia, kde dokáže aktívne a s vysokou účinnosťou 
pracovať na zlepšení vnútornej klímy. Najmä v oboroch, kde opakovane 
vznikajú silné pachy, ktoré negatívne ovplyvňujú vzduch, sa čistička vzduchu 
Therapy Air iOn oplatí.

Tieto prístroje sa hodia do zubárskych ordinácií, kozmetických štúdií, hotelov 
a reštaurácií. I v súkromných oblastiach, pri práci doma alebo vo veľkých 
kanceláriách môže čistička vzduchu Therapy Air iOn pomôcť k lepšej klíme 
miestnosti či prevádzky.
 

Zaobchádzanie
Pripojenie samotného zariadenia je jednoduché a obsluha je vďaka intuitívne 
navrhnutým tlačidlám na diaľkovom ovládači viac než jednoduchá. V praktickom 
teste sme použili filtre dodané ako modul, po otvorení odklopnej dosky sme 
ich vložili do prístroja. Potom sme čističku vzduchu Therapy Air iOn jednoducho 
pripojili prostredníctvom zástrčky na 230 V do miestnej rozvodnej siete a stlačili 
sme hlavný vypínač. Čo na nás urobilo dojem, bola nízka spotreba energie 
tohto zariadenia ako v pohotovostnom režime, tak aj počas prevádzky. 
Vysoko kvalitný motor, inteligentný senzor a regulačná technika sú tu rozhodujúce. 
Pri extrémne nízkych hodnotách hluku - 30 dB - v testovacom režime je čistička 
vzduchu Therapy Air iOn jednou z najtichších modelov, aké sme na trhu testovali.
 

Technika v praktickom teste
Čistička vzduchu Therapy Air iOn je určená do priestorov vo veľkosti od 35 do 130 m2 

a hodí sa tak do rôznorodých prostredí. Pri filtračnom systéme použili americkí 
inžinieri sofistikovanú techniku. Roky ju vylepšovali a dolaďovali. Therapy Air má 
špeciálny päťstupňový filtračný systém. Jednotlivé častice prachu v rôznej veľkosti 
sú zo vzduchu zachytávané piatimi po sebe idúcimi filtrami, vzduch je tak trvalo 
čistený.
Sú tu použité textilné filtre typické u čističiek vzduchu. Sú vyrobené z jemných 
tkanín a sú opakovane použiteľné. Zároveň je možné filtre ľahko vyprať pod 
tečúcou teplou vodou a po usušení na slnku ich znovu vložiť do čističky. Súčasťou 
päťstupňovej filtrácie je navyše uhlíkový filtračný systém.

 
Filtre dokážu naviazať a neutralizovať pachy ako kuchynské výpary alebo 
cigaretový dym. K ich vybratiu z prístroja stačí len niekoľko krokov a musia byť 
pravidelne menené.

Navyše čistička má aj takzvaný HEPA filter. Pokiaľ sa alergik zdržuje dlhšie  
v interiéri, obvykle uňho prepukne alergická reakcia z víriaceho sa domáceho 
prachu zmiešaného s alergénmi rôzneho druhu, ako sú výtrusy roztočov. Jediný 
spôsob, ako je možné tomu čeliť, je zrieknuť sa všetkých textilných povrchov, 
ktorými sú koberce, pohovky s poťahmi, záclony a posteľné súpravy. Opäť platí, 
že čistička vzduchu Therapy Air iOn pomáha. Integrovaná jednotka HEPA filter 
je schopná zachytiť makroskopicky malé čiastočky a častice zo vzduchu.  
To znamená, že obsah alergénnych zložiek vo vzduchu sa drasticky zníži.

Ďalším vrcholom je elektrostatický filter. Ten vo vnútri čističky zaisťuje 
prostredníctvom  elektromagnetizmu triedenie hrubých a jemných častíc, 
extrémne hrubé častice nie sú vďaka nemu vtiahnuté do hlavného filtra a zabráni 
sa tak jeho upchaniu. Zvieracie chlpy, časti vlákien,  šupinky kože sú tak vytriedené 
a zachytávané zvlášť.

Okrem toho má predný filter špeciálnu striebornú vrstvu. Zaisťuje dlhodobo, 
že v tejto časti prístroja nie sú žiadne baktérie a vírusy. Tie obvykle vedú 
k tomu, že zariadenia na čistenie a filtráciu vzduchu začnú po určitej dobe 
zapáchať a šíria nepríjemné pachy - čo je s touto technológiou prakticky 
nemožné.

Okrem toho bol pre tento účel špeciálne vyvinutý menší filter zo striebra, apatitu 
a antibakteriálneho činidla. Ten v úplne záverečnej fáze eliminuje zvyšné baktérie 
a pôvodcov zápachu.

Ďalším bonusom je automatická zmena filtračného systému. Senzory s infračerveným 
svetlom sledujú čistené prostredie a garantujú optimálny filtračný výkon.

Pokiaľ ide o záruky a zabezpečenie, výrobca Zepter sa riadi platnými zákonnými 
smernicami. Navyše, Zepter je v priemysle známy ako veľmi ústretový pri 
uplatňovaní záruky počas prvých dvoch rokov.

ExpertenTesten - podrobné hodnotenie:
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