
 

TSA0115 Pure Life P500 luchtreiniger: 

 

Bent u op zoek naar een luchtreiniger? De Teesa Pure Life P500 

(TSA0115) zal uw twijfels wegnemen! De TSA0115 luchtreiniger is zeer 

compact en past daarom goed in elke slaapkamer of woonkamer. Met een 

capaciteit van 136 m3/h doet deze luchtreiniger het goed in ruimtes tot 15 

m2. 



 

 

3-traps filtersysteem 
 

 
 

De Teesa Pure Life P500 luchtreiniger maakt gebruik van een 3-traps 

filtersysteem. Het voorfilter (1) verwijdert grotere verontreinigingen, 

bijvoorbeeld stof of haar. Het HEPA 11-filter (2) verwijdert tot 99,5% van 

de deeltjes zoals pollen en andere allergenen, terwijl het koolstoffilter (3) 

schadelijke gassen absorbeert en onaangename geuren verwijdert. 

 

 

4 standen 
 

De uitlaat voor gezuiverde lucht bevindt 

zich bovenop de Teesa-luchtreiniger, 

dankzij een dergelijke locatie en goed 

geprofileerde bladen wordt de lucht 

gelijkmatig verdeeld over het hele 

oppervlak van de kamer. Afhankelijk 

van uw wensen kunt u kiezen uit 4 

standen van de luchtreiniger: nacht, 

medium, hoog of turbo. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/HEPA


Nachtmodus 

Teesa Pure Life P500 is de perfecte 

keuze als u op zoek bent naar een 

luchtreiniger in de slaapkamer. In de 

nachtmodus zijn alle indicatoren uit 

en de werking is erg stil, dus de 

luchtreiniger kan werken zonder uw 

slaap te verstoren. Daarnaast heeft 

het apparaat een timerfunctie die de 

luchtreiniger automatisch uitschakelt 

op de door jou gekozen tijd. 

 

Touch control bediening 
 

De Teesa Pure Life P500 luchtreiniger 

functioneert niet alleen goed, maar heeft 

ook een geweldige uitstraling. Klein, 

stijlvol en bovendien uitgerust met een 

aanraakbedieningspaneel, waarmee u de 

instellingen gemakkelijk aan uw 

behoeften kunt aanpassen. Probeer de 

TSA0115 luchtreiniger en sla een zucht 

van verlichting op. 

 
Filter voor Pure Life P500 (TSA0115F) 
 

 

Zijn uw filters voor de Pure Life 500 aan 

vervanging toe? De TSA0115F is een 

luchtreinigerfilter speciaal  voor de TSA0115 

Luchtreiniger van Teesa. Het is raadzaam om het 

filter om de 6 maanden te vervangen.  

 

 

 



 
TSA0115 

Luchtreiniger “Pure Life 500” 

 

Specificaties: 

 3 Fasen filtersysteem 
 In te stellen op 4 standen o.a. nachtmodus 

 Touch control panel 

 Filter vervangingsindicator 
 Stille werking; geluidsniveau 29/37/47/55dB 

 Timer: 2 uur/ 4 uur/8 uur 
 Antislip  

 Maximale kamer grootte 15m2 
 Zuiveringscapaciteit: 136m3/h 

 3-in-1 filter: pre carbon HEPA 11 
 Vermogen: 38 Watt 

 Voeding: 220-240 V; 50/60 Hz 
 Snoerlengte: 1,8 m.  

 Bijpassend product: Filter TSA0115F (aanbevolen om elke 6 maanden te wisselen) 

 

 Afmeting product  : Ø 23,3 cm x 34,2 cm (H) 

 Gewicht incl.verpakking : 3,1 kilogram  
 EAN code   : 5901890052863 

 Verpakkingseenheid  : 2 stuks 
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