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Inteligentne oczyszczanie powietrza IKEA Home smart

STARKVIND

STARKVIND trafi do sprzedaży w październiku 2021
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STARKVIND
oczyszczacz powietrza 

499,-
Nowość

Sporo osób spędza teraz więcej czasu w domu,  
dlatego poprawa jakości powietrza wewnętrznego 
ma jeszcze większe znaczenie dla naszego zdrowia  
i samopoczucia niż dotychczas. Oczyszczacz 
powietrza STARKVIND to najnowsza propozycja 
w asortymencie inteligentnych rozwiązań IKEA 
Home smart i jednocześnie skuteczny sposób 
kontrolowania jakości powietrza w domu.

Zanieczyszczają je pyłki, cząsteczki kurzu, sierść 
zwierząt domowych i łupież zwierzęcy, a także 
opary i zapachy powstające podczas gotowania  
oraz sprzątania. Wdychamy je wraz z powietrzem,  
co ma szkodliwy wpływ na nasze zdrowie.

Oczyszczacze powietrza STARKVIND stanowią 
połączenie doskonale zaprojektowanych artykułów  
wyposażenia domu z zaawansowaną technologią  
kontroli jakości powietrza. Mają atrakcyjny wygląd,  
działają skutecznie i współpracują z bramką  
TRÅDFRI oraz aplikacją IKEA Home smart,  
dzięki czemu zyskujesz jeszcze większą kontrolę 
nad czystością powietrza w swoim domu.
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Zaprojektowany z myślą 
o nowoczesnym życiu
„Od dłuższego czasu chcieliśmy 
zaprojektować oczyszczacz powietrza  
w stylu IKEA – wydajny, niedrogi 
i pasujący do każdego domu. 
Zadawaliśmy sobie jednak pytanie, 
czy jesteśmy w stanie obudować 
konstrukcję i funkcje typowe dla 
oczyszczacza powietrza tak, aby  
on mógł dumnie stanąć obok mebli 
IKEA. Okazało się, że jest to możliwe,  
a rezultatem jest STARKVIND” –  
Henrik Telander, Product Owner  
w IKEA of Sweden

Dostępny w dwóch wariantach
Oba modele oczyszczacza STARKVIND, 
wersję ustawianą na podłodze i wersję  
zabudowaną w stoliku, zaprojektowano 
z myślą o nowoczesnym życiu. Można 
łączyć je z bramką TRÅDFRI i aplikacją  
IKEA Home smart, żeby mieć większą 
kontrolę nad urządzeniem, otrzymywać 
powiadomienia o konieczności wymiany  
filtrów, odczytywać wskazania czujników  
jakości powietrza oraz zyskać dostęp  
do zabezpieczenia przed dziećmi.

Pyłki, zapachy, a może wszystko 
jednocześnie?
Oczyszczacz STARKVIND jest wyposażony 
w filtr cząstek stałych do usuwania  
z powietrza kurzu, pyłków i alergenów.
Można uzupełnić go opcjonalnym 
filtrem oczyszczającym powietrze  
z gazów, oparów i zapachów.

Ustawienia na miarę twoich potrzeb
Dzięki oczyszczaczowi powietrza 
STARKVIND masz pełną kontrolę nad 
jakością powietrza w swoim domu.
Urządzenie można obsługiwać ręcznie 
lub przełączyć w tryb automatyczny, 
wykorzystujący wbudowane czujniki 
jakości powietrza, które na podstawie 
odczytu poziomu jego zanieczyszczenia 
ustawiają właściwą prędkość pracy 
wentylatora.

STARKVIND ma pięć ustawień prędkości 
– na najniższym biegu pracuje tak cicho,  
że może stać w pomieszczeniu,  
w którym śpisz.
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STARKVIND
stół z oczyszczaczem powietrza 

599,-
Nowość
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W stałej łączności
Połącz oczyszczacz powietrza STARKVIND z bramką TRÅDFRI,  
żeby z łatwością sterować jego pracą i kontrolować stan filtrów  
za pośrednictwem aplikacji IKEA Home smart.

Aplikacja pozwala regulować prędkość wentylatora, monitorować jakość 
powietrza, włączyć zabezpieczenie przed dziećmi, wybrać normalny tryb 
pracy lub funkcję boost, a także wyłączyć oczyszczacz albo przełączyć go 
w tryb czuwania, żeby zmniejszyć zużycie energii.

Nie musisz pamiętać o sprawdzaniu, w jakim stanie są filtry. Otrzymujesz 
powiadomienia, gdy nadchodzi czas ich wymiany. Co więcej, nowe filtry 
możesz zamówić bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Dobrze przemyślane  
Oczyszczacz powietrza STARKVIND z powodzeniem łączy funkcjonalność 
z estetycznym wzornictwem.
 
W modelu ustawianym na podłodze front zakryty jest tkaniną, za którą 
znajdują się filtr cząstek stałych i filtr gazu. Wygląda atrakcyjnie, a jego 
demontaż w celu wymiary filtrów jest bardzo prosty.

W przypadku modelu zabudowanego w stoliku filtry są ukryte pod blatem.
Na blacie stolika można bez najmniejszych obaw ustawić lampę i wazon 
z kwiatami czy też odłożyć czasopisma, aby żadna przestrzeń się nie 
marnowała.

W obu modelach możliwe jest ukrycie przewodu zasilającego. W nodze 
stolika znajduje się wgłębienie, w którym można poprowadzić przewód 
tak, żeby nie pozostawał na widoku.

Oczyszczaczowi powietrza STARKVIND niczego nie brakuje – ma atrakcyjny 
wygląd, skutecznie radzi sobie z zanieczyszczeniami, a na dodatek 
perfekcyjnie pasuje do twojego domu i stylu życia.



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

STARKVIND czyszczacz powietrza  / 6

PH180618.jpg
©

 Inter IKEA System
s B.V. 2021

STARKVIND
oczyszczacz powietrza 

499,-
Nowość



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021

STARKVIND czyszczacz powietrza  / 7

Podstawowe 
informacje
• Współpracuje z aplikacją IKEA Home smart

• Wydajność 20 m²

• 5 ręcznie przełączanych ustawień prędkości

• Tryb automatyczny z wbudowanym czujnikiem jakości powietrza regulującym prędkość wentylatora

• CADR*: 260 m³/godz. na 5. biegu z filtrem cząstek stałych  

(240 m³/godz. na 5. biegu z filtrem cząstek stałych i filtrem gazu)

• Filtr cząstek stałych do usuwania z powietrza kurzu, pyłków i alergenów (PM2,5) (w zestawie)

• Filtr gazu do usuwania z powietrza gazów, oparów i zapachów (opcjonalnie – sprzedawany osobno)

• Poziom hałasu: 24–53 dB

• Przewód zasilający z możliwością ukrycia

• Pobór prądu: 2–33 W

• Kontrolka zużycia filtra

• Zabezpieczenie przed dziećmi

• Model zabudowany w stoliku: wykończenie bejcowaną na jasno- lub ciemnobrązowo  

okleiną drewnianą, nogi z litego drewna

• Model ustawiany na podłodze: czarno-białe wykończenie

* Wskaźnik dostarczania czystego powietrza
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STARKVIND
stół z oczyszczaczem powietrza 

599,-
Nowość
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Wymiana filtra jest dziecinnie prosta – wystarczy zdjąć materiałową 
pokrywę z przedniej części oczyszczacza STARKVIND.STARKVIND

oczyszczacz powietrza 

499,-
Nowość
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STARKVIND
stół z oczyszczaczem powietrza 

599,-
Nowość
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STARKVIND stół z oczyszczaczem 
powietrza 599,-
Cieniowana, lakierowana 
bezbarwnie okleina dębowa. 
Projekt: David Wahl. Ø60, W55 cm.  
Bejcowana okleina dębowa/
ciemnobrązowy  805.019.51

STARKVIND oczyszczacz 
powietrza 499,-
100% poliester i stal malowana 
proszkowo.Projekt: David Wahl.
S53×G19, W53 cm. Czarny 
605.020.13

STARKVIND filtr do usuwania 
zanieczyszczeń gazowych 50,-
Ramka: tworzywo polipropylenowe. 
Rdzeń: węgiel aktywny. Projekt: 
David Wahl. D35×S28, W2 cm. 
804.881.29

STARKVIND stół z oczyszczaczem 
powietrza 599,-
Cieniowana, lakierowana 
bezbarwnie okleina dębowa. 
Projekt: David Wahl. Ø60, W55 cm.  
Bejcowana okleina dębowa/biały  
804.619.45

STARKVIND oczyszczacz 
powietrza 499,-
100% poliester i stal malowana 
proszkowo. Projekt: David Wahl. 
S53×G19, W53 cm. Biały 
504.619.42

STARKVIND filtr do usuwania 
cząstek stałych 50,-
Ramka: tworzywo PET. Rdzeń: 
włóknina polipropylenowa. Projekt: 
David Wahl. D37×S29, W4 cm. 
304.619.43

PE814180.jpg PE814182.jpg PE814184.jpgPE814181.jpg PE814183.jpg PE814185.jpg

Produkty
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Kontakt 

Małgorzata Jezierska  
Commercial PR & Communication Business Partner 
malgorzata.jezierska@ingka.ikea.com 

Zdjęcia znajdują się w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl  
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu  
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)  
 
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres:  
poczta@small-studio.pl


