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Výrobce - Manufacturer

Výrobek - Product

Typové označení - Type designation

Spotřeba elektrické energie - Electicity consumption

Metoda zkoušek - Test method

Provozní režim - Operating mode

Podklad pro vydání osvědčeni
- 8asls for ceftificate issue

HóGNER s.r.o.
Veverkova 134311
500 02 Hradec Králové
Česká republika - Czech Republic

Čističt<a vzduchu - Airfilter

IONIC-CARE, model Triton X6

Návodkobsluze-Manual

čsn rru 60335-1

plný / střední l nízký výkon - full / medium / low power
stand-by

Protokol č. - Repoft No.
39-15168/T ze dne 2020-10-16
39-1 51 68/T of 2020-1 0-1 6

Výsledky - Resu/ťs

Výkonový stupeň l operating mode
Elektrický příkon l electric input

(W)

Spotřeba elektrické energie /

electricity co n su m ption
(Wh)

Plný výkon l fullpower 491 491

Střední výkon / medium power 303 303

Nízký výkon l low power ,1,96 196

Stand-by ,1 65 165
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Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto osvědčení o zkoušce potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl
zkoušky a výpočty s výše uvedenými výsledky.
The Engineeing Test lnstitute ceftifies by this Ceftificate of Test to have conducted for the given product the test
and calculation with above síaíed resu/ís.

Brno, 2020-10-'l6

vedoucí
Head of

lan Holomek
tepelných a ekologických zařízeni
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