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Proces rozwoju produktu

Dlaczego OSRAM stworzył oczyszczacz powietrza AirZingTM Mini? 

➢ Globalna pandemia koronawirusa (Covid-19) uświadomiła wszystkim 

jak ważna jest odpowiednia higiena w naszym życiu. 

➢ OSRAM stworzył oczyszczacz powietrza AirZingTM Mini, aby wspierać 

wszechobecną w obecnych czasach potrzebę czystości.

➢ Wykorzystując obszerną wiedzę firmy OSRAM na temat światła UV i 

kompetencje fotoniczne, opracowano AirZingTM Mini, który eliminuje 

bakterie i wirusy oraz oczyszcza powietrze w kabinach pojazdów.

➢ Oczyszczając powietrze przy użyciu OSRAM AirZingTM Mini, szkodliwe 

i nieprzyjemne zapachy zostają wyeliminowane razem z bakteriami i 

niektórymi wirusami. 

➢ AirZingTM Mini jest wszechstronny - dzięki elastycznym możliwościom 

montażu może być również używany w domu, w biurze i wszędzie tam, 

gdzie jest potrzebny.
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Szczegóły produktu

Oczyszczacz powietrza OSRAM AirZing MiniTM

Cechy

➢ Ciągła filtracja i oczyszczanie powietrza podczas 

jazdy

➢ Źródło promieniowania UVA LED 

➢ Filtr z dwutlenku tytanu TiO2

➢ Łatwy w utrzymaniu, nie wymaga czyszczenia 

chemią; w porównaniu z tradycyjnymi filtrami HEPA, 

filtr TiO2 nie wymaga regularnej wymiany, dzięki 

czemu jest przyjazny środowisku 

➢ Montaż plug&play

➢ Ciche działanie i kompaktowy rozmiar

➢ Wygodne podłączenie przez gniazdo 5VDC USB-C, 

kabel w zestawie

➢ 2-letnia gwarancja OSRAM1)

Zalety
➢ Zabija bakterie i wirusy podczas jazdy

➢ Skutecznie usuwa szkodliwe wirusy, bakterie w 

samochodzie, do 99%+*

➢ Skutecznie usuwa formaldehyd, TVOC (lotne związki 

organiczne) i zapachy w samochodzie, do 90%+*

➢ Skutecznie usuwa zapachy, zastępując je czystym 

powietrzem 

➢ Oszczędność energii i pieniędzy

➢ Niskie koszty utrzymania, brak konieczności zakupu i 

ciągłej wymiany filtrów

➢ Elastyczny montaż i bezpieczne podłączenie

Zastosowania

➢ Samochód

➢ Ciężarówka 

➢ Pojazdy komercyjne i budowlane

➢ Przyczepy kempingowe

➢ Kampery

➢ W domach i biurach

Nr zamówieniowy LEDAS101

EAN10: 4062172173988

1) Szczegółowe informacje na stronie: www.OSRAM.pl/am-gwarancje

* Informacje uzyskane zgodnie z QB / T 2761-2006 i Standardem Technicznym dezynfekcji-2002, 

przetestowane przez profesjonalną niezależną agencję
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Oczyszczacz powietrza OSRAM 

AirZing MiniTM

Oczyszcza powietrze z wirusów*, bakterii, 

zanieczyszczeń i zapachów dzięki 

zaawansowanym technologicznie filtrom TiO2 

wielokrotnego użytku w połączeniu z 

promieniowaniem UVA LED. Wydajny i efektywny!

Szczegóły produktu

OSRAM AirZing MiniTM

* Zweryfikowane przez niezależne testy laboratoryjne zgodnie z GB/T 18801-2015
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Szczegóły produktu

Specyfikacja techniczna OSRAM AirZing MiniTM

Magnetyczny uchwyt 

do montażu

Kabel zasilający USB-C

Wylot powietrza

Wlot powietrza

Filtr nadaje się do mycia 

pod bieżącą wodą

Specyfikacja techniczna
Wymiary:                     ~ 80x80x50 mm

Waga:                    110g

Zasilanie:                        DC 5V 0.5A (USB C)

Moc:                 ~ 2.5W

Hałas: <25dB

Natężenie przepływu 6.5m3 na godzinę

powietrza:    0.1m3 na minutę

Montaż:                 Magnes

Zestaw zawiera magnetyczny klipsy do montażu na kratce wentylacyjnej i kabel zasilający USB-C
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Szczegóły produktu

Oczyszczacz powietrza OSRAM AirZingTM Mini – Jak to działa

Oczyszczacz powietrza OSRAM AirZingTM

Mini składa się z kilku współdziałających 

elementów. Dwa najważniejsze 

komponenty to:

➢ Filtr fotokatalityczny pokryty 

dwutlenkiem tytanu (TiO2)

➢ Szereg diod - LED UVA
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➢ Dzięki kombinacji współdziałających ze sobą dwóch komponentów – LED UVA o długości fali 360 -

380nm konwertują i uwalniają wystarczającą ilość energii by aktywować filtr TiO2 – w OSRAM AirZingTM

Mini zachodzi reakcja fotokatalityczna. 

➢ Powietrze wraz z wirusami, bakteriami i innymi zanieczyszczeniami zostaje wessane i przepuszczone 

przez AirZing MiniTM. Wewnątrz oczyszczacza powietrze przemieszcza się przez filtr TiO2, na który pada 

promieniowanie UVA, co wywołuje reakcję fotokatalityczną. Wyściółka komórkowa wirusa i bakterii 

zostaje zniszczona (organizm zostaje zabity), a oczyszczone powietrze wypływa z AirZing MiniTM pod 

koniec procesu.

➢ OSRAM AirZing MiniTM nie wykorzystuje promieniowanie UVC.

Szczegóły produktu

Oczyszczacz powietrza OSRAM AirZingTM Mini – Jak to działa
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Szczegóły produktu

Oczyszczacz powietrza OSRAM AirZingTM – Jak to działa

Wirusy Wirusy

Wirusy, np. H1N1 Influenza

Alergeny np. pyłki

HCHO = Formaldehyd

Bakterie np. gronkowce

Fotooksydacja i fotoredukcja =  Wspólna reakcja, np. 

Degradacja materiału organicznego i zniszczenie 

żywej tkanki i komórki w obecności tlenu

Czyste 

powietrze

Zanieczyszczone 

powietrze

Fotoredukcja

Fotooksydacja

Oderwanie tlenu

Fotokatalizator

Płytka z dwutlenku 

tytanu (TiO2)

Promieniowanie UV-A
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Szczegóły produktów

Jak zamontować OSRAM AirZing MiniTM

✓
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Szczegóły produktów

Jak czyścić OSRAM AirZing MiniTM
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Szczegóły produktów
Oczyszczacz powietrza OSRAM AirZingTM Mini – Ekspozytor na ladę

➢ Ekspozytor na ladę zawiera 6 pojedynczych 

opakowań oczyszczacza powietrza OSRAM 

AirZingTM Mini

➢ Ekspozytora posiada opisy produktu w trzech 

różnych językach po każdej stronie headera

➢ DE-EN-PL & FR-IT-ES
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Szczegóły produktów
Oczyszczacz powietrza OSRAM AirZingTM Mini – Ekspozytor na ladę

DE
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Oczyszczacz powietrza OSRAM AirZing MiniTM

W świecie, w którym higiena i czystość 

mają szczególne znaczenie, OSRAM 

AirZingTM Mini to idealne rozwiązanie do 

oczyszczania powietrza.

Czyste powietrze dla Twojej rodziny, 

Twoich przyjaciół, Twoich kolegów, Ciebie 

i wszystkich innych wokół.

OSRAM AirZingTM Mini
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Portfolio produktów
Akcesoria samochodowe OSRAM

TYREinflate 200 

BATTERYcharge 904 

BATTERYstart 200  

BATTERYstart 300  

BATTERYstart 400  

TYREinflate 450 

TYREinflate 1000 

BATTERYcharge 906

BATTERYcharge 908 OSRAM AirZingTM Mini

NOWOŚĆJuż dostępne

Już dostępne Już dostępne
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Portfolio produktów
Akcesoria samochodowe OSRAM

BATTERYstart PRO 700 TYREseal KIT 450 ROADsight 20 

ROADsight 30 

ROADsight 50 
ROADsight

REAR 10 

Lampy warsztatowe LEDinspect

Już niedługo

Już niedługoJuż niedługo

Już dostępne

OSRAM CONNECT



Dziękujemy za uwagę.


