Który model marki Venta wybrać? Poradnik dla klientów
Odpowiednie nawilżenie i oczyszczenie powietrza w domu ma istotny wpływ na stan zdrowia
domowników, dlatego warto zastanowić się nad wyborem najlepszego urządzenia, które zapewni
optymalną ochronę. Polecamy oczywiście produkty marki Venta, ale który model wybrać?
Zasadniczo modele Venty dzielą się na dwie serie. Nowa seria 6 to najbardziej innowacyjne
oczyszczacze i nawilżacze powietrza na świecie – to produkty przeznaczone dla osób, które wymagają
doskonałych filtrów i nowoczesnych rozwiązań, łącznie z możliwością sterowania urządzeniem za
pomocą smartfona.
Urządzenia z serii 5 - LW 15, LW 25, LW 45- są tańsze, a zarazem wykorzystują niezawodną
technologię nawilżania oraz oczyszczania powietrza bez wymiennych filtrów. Ich atrakcyjna cena oraz
uniwersalność sprawiają, że wciąż są one najchętniej wybierane przez gospodarstwa domowe.

Modele z serii 5 - LW 15, LW 25, LW 45
Venta LW 15
Zastosowanie: pokoje dziecięce oraz inne małe pomieszczenia, w których ważne jest optymalne
nawilżenie i oczyszczenie.
LW 15 to najtańszy model Venty. Urządzenie to najczęściej wybierane jest do pokoju dziecka, w
którym maluch bawi się i śpi. Nic dziwnego – to właśnie ten model Venty zajmuje najmniej miejsca,
co jest szczególnie ważne, gdy pokój nie jest duży. Jednocześnie LW 15 zapewnia odpowiedni poziom
nawilżenia – bez możliwości nadmiernego nawilżenia - i filtracji podstawowych zanieczyszczeń o
wielkości do 10 μm Pozwala to na usunięcie wywołujących alergię pyłków, roztoczy kurzu domowego
czy sierści zwierząt. Nawilżacz dobrze wpływa także na stan drewnianych mebli, podłóg i
instrumentów muzycznych. Urządzenie pracuje cicho, dzięki czemu można z niego korzystać 24
godziny na dobę. Na pierwszym biegu głośność wynosi zaledwie 22 dBa, na drugim (zalecanym w
ciągu dnia) – 32 dBa. Zużycie prądu to tylko 3 lub 4 W (w zależności od biegu).
Venta LW 25 i LW 45
Zastosowanie: duże pokoje, salony, w których ważne jest optymalne nawilżenie i oczyszczenie.
Modele LW 25 i LW 45 posiadają analogiczne funkcje jak LW 15, są jednak większe i zazwyczaj
kupowane w wersji z wózkiem. Dlaczego? Ponieważ wózek umożliwia przemieszczenie urządzenia
pomiędzy różnymi pomieszczeniami w domu. Dzięki temu oczyszczacz i nawilżacz, który w nocy
pracuje w sypialni rodziców lub w pokoju dziecka, w dzień można wygodnie przemieścić do salonu.
Właśnie ta uniwersalność sprawia, że modele LW 25 oraz LW 45 są najczęściej wybierane przez
naszych klientów. Urządzenia mają trzy tryby pracy – nocny (25 dBa – 3 W), dzienny (37 dBa – 5 W) i
intensywny (42 dBa – 8 W). LW 25 i LW 45 różnią się od siebie wymiarami i co za tym idzie,
skutecznością. Mniejszy model pozwala oczyścić pomieszczenia do 20 m2 oraz nawilżyć pokój do 40
m2. Większy – oczyści 45 m2, a nawilży nawet 75 m2.

Tabelka porównująca modele serii 5
Seria 5
Nawilżanie
Oczyszczanie
Minimalny rozmiar filtrowanej cząsteczki
Zasilanie
Powierzchnia dysków
Prędkości wentylatora
Poziom głośności
Wymiary
Waga
Zużycie energii (1-2-3 bieg)
Pojemność zbiornika
Gwarancja door-to-door
Cena od:

LW 15
do 20m²
do 10m²
10 μm
100-240V/50-60Hz
1,4m²
2
22/32 dBA
26 x 28 x 31cm
3 kg
3-4 W
5l
2 lata
799 zł

LW 25
do 40m²
do 20m²
10 μm
100-240V/50-60Hz
2,1m²
3
24/34/44 dBA
30 x 30 x 33cm
3,8kg
3-5-8 W
7l
2 lata
1249 zł

LW 45
do 75m²
do 40m²
10 μm
100-240V/50-60Hz
4,2m²
3
24/35/45 dBA
45 x 30 x 33cm
5,8kg
3-5-8 W
10 l
2 lata
1649 zł

Modele z serii 6 – LP60, LP60WiFi, LPH60WiFi, LW60T, LW60TWiFi,
LW62TWiFi, LW62WiFi
Venta LP60
Zastosowanie: mieszkania i biura, w których przebywają alergicy lub osoby szczególnie
wrażliwe na wirusy i zanieczyszczenia smogowe.
LP 60 to bardzo zaawansowany technicznie oczyszczacz powietrza bez funkcji nawilżania. To
urządzenie doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie przebywają osoby potrzebujące
maksymalnej ochrony przed wirusami, bakteriami i innymi zanieczyszczeniami. W
szczególności warto je polecić alergikom oraz osobom o osłabionej odporności. Model LP 60
już w standardzie wyposażony jest w podwójny filtr VENTAcel Nelior, który zatrzymuje
zanieczyszczenia o rozmiarach nawet 0,07 μm, co oznacza, że filtruje nawet cząsteczki
wirusów i zarodniki pleśni! Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie filtrów węglowych –
VENTAcarb, które dodatkowo filtrują również zapachy oraz gazy. Oczyszczacz posiada
również funkcję aromaterapii, dzięki dostępnym kapsułkom zapachowym. Urządzenie
polecamy do tych domów i mieszkań, w których nie zachodzi potrzeba dodatkowego
nawilżania powietrza. LP 60 sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni do 75 m2.
Venta LPH60 WiFi
Zastosowanie: mieszkania i biura, w których przebywają alergicy lub osoby szczególnie
wrażliwe na wirusy oraz zanieczyszczenia smogowe i w których powietrze jest często
wysuszone.
LPH60 posiada wszystkie zalety modelu LP60, ale poza tym, że jest również wyposażony w
zaawansowany filtr VENTAcel, który doskonale oczyszcza pomieszczenia do 45 m2, potrafi
również odpowiednio nawilżyć powietrze w pomieszczeniach, i to nawet w tych o
powierzchni 95 m2. Cząsteczki zanieczyszczeń unoszące się w powietrzu, takie jak kurz, pyłki
oraz dym są zasysane i przepuszczane przez obracający się w wodzie system dysków 3D Disk
Stack. Cząsteczki zanieczyszczeń przyczepiają się do mokrych dysków i są spłukiwane przez
wodę. Woda wyparowuje, ale brud i kurz zostaje. W przeciwieństwie do modeli z serii 5, w
LPH60 nie ma potrzeby dolewania środka higienicznego. Model LPH60 WiFi wyposażony jest

w Dysk Higieniczny, który uruchamia proces wymiany jonowej oraz zmiękcza wodę,
zapewniając jej idealną higienę. Każdy dysk zapewnia około 3 miesięcy pracy bez
dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych.
Venta LW60T
Zastosowanie: mieszkania i biura, w których szczególnie ważne jest nawilżenie powietrza,
natomiast nie ma konieczności stosowania zaawansowanych filtrów powietrza.
Model LW60T skonstruowany został z myślą o dużych powierzchniach – nawet do 150 m2.
Poradzi sobie także z oczyszczeniem powierzchni do 80 m2. Czym różni się od pozostałych?
Otóż, ten model nie posiada wymiennych filtrów – jego działanie całkowicie opiera się na
zasadzie zimnego odparowywania wody. Został jednak wyposażony w nowoczesny system
dysków 3D Disc Stack oraz Dysk Higieniczny, którego obecność wyeliminowała potrzebę
dolewania środków czyszczących i zmiękczających wodę. Urządzenie to oczyszcza także
powietrze – usuwa cząsteczki o rozmiarach 10 μm i większe. Pozwala jednak pozbyć się
zanieczyszczeń bez konieczności wymiany filtrów powietrza (filtrem jest woda). Wygodnym
rozwiązaniem jest także wyjmowany zbiornik na wodę. Model Venta LW60T polecamy tym
osobom, które potrzebują nowoczesnego nawilżacza do dużych pomieszczeń, ale nie mają
potrzeby stosowania zaawansowanych filtrów powietrza.
LW62T WiFi , LW62 WiFi
Zastosowanie: bardzo duże mieszkania i biura typu open space, w których szczególnie ważne
jest nawilżenie powietrza, natomiast nie ma konieczności stosowania zaawansowanych
filtrów powietrza.
Ten model Venty przeznaczony jest do największych powierzchni. Nawilży nawet 250 m2, a
oczyści 150 m2. Dzięki temu bardzo dobrze sprawdzi się w domach, w których pomieszczenia
łączą się ze sobą, np. parter połączony jest z holem, kuchnią i salonem oraz w biurach typu
open space. Urządzenie posiada wyjmowany zbiornik wody. O unikalności tego modelu
Venty świadczy to, że został on wyposażony także w lampę UVC, która zapobiega rozwijaniu
się bakterii i drobnoustrojów w wodzie oraz gwarantuje niezawodnie higieniczne działanie
urządzenia. Na zamówienie dostępny jest także model Venta LW62 WiFi, który można
podłączyć do sieci wodociągowej. Dzięki temu jego ręczne napełnianie nie będzie konieczne.
LP60 WIFI, LPH60 WIFI, LW60T WIFI
Dodatkowo wśród produktów z serii 6 odnajdziemy modele LP60 WIFI, LPH60 WIFI oraz
LW60T WIFI. Posiadają one wszystkie funkcje modeli z podstawowym oznaczeniem, ale
dodatkowo można nimi sterować za pomocą aplikacji VentaApp. Aplikację można pobrać
bezpłatnie w sklepach AppStore oraz Google Play. Moduł WiFi dostępny jest także w
modelach LPH60 WiFi, LW62T WiFi oraz LW62T WiFi.

Tabelka porównująca modele serii 6
Seria 6

LP60/LP60WiFi

LPH60 WiFi

LW60T/LW60T
WiFi

Podstawowe
różnice
pomiędzy modelami
Oczyszczanie
Nawilżanie
Minimalny
rozmiar
filtrowanej cząsteczki
Poziom głośności

Super oczyszcza
Do 75 m
0,07 μm

Super oczyszcza i
super nawilża
2
Do 45 m
2
Do 95 m
0,07 μm

Super nawilża +
oczyszcza
2
Do 80 m
2
Do 150 m
10 μm

Super nawilża
oczyszcza
2
Do 150 m
2
Do 250 m
10 μm

17/26/37/43/47
dB
7/8/14/20/30 W

Pojemność zbiornika
Filtr VENTAcel Nelior
Filtr VENTAcarb
Dysk higieniczny
Kapsuły zapachowe
Panel dotykowy
Pilot
Moduł Wi-Fi
Lampa UVC
Cena :

Tak x2
Opcja
Tak
Tak
Tak
W wersji WIFI
4.299 zł/5.299 zł

12 l
Tak x1
Opcja
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
5.299 zł

21/28/34/39/43
dB
6/8/10/13/19
W
12l
Tak
Tak
Tak
Tak
W wersji WIFI
3.999 zł/4.999 zł

22/32/42/47/52 dB

Zużycie energii

19/29/40/46/51
dB
7/8/14/21/33 W

2

LW62T WiFi/LW62
WiFi

6/9/16/25/38 W
12 l
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
7.999 zł/10.999zł

+

