
Os purificadores Dyson detetam e 
capturam automaticamente o pó 
ultrafino, alérgenos e gases1 

Remove 99,95% dos poluentes tão 
pequenos quanto 0,1 mícrones2

Refresca

Purifica

Cabo extra longo
2,7m

Refresca

Aquece

Purifica

Captura pó ultrafino, alérgenos e vírus H1N1.3 
Deteta e destrói formaldeído de forma contínua.4

Deteta e destrói formaldeído
O sensor de estado sólido deteta com precisão o formaldeído e 
o nosso filtro catalítico destrói-o, de forma contínua.4

Filtragem de carbono activado
Elimina odores e gases1, incluindo benzeno, COVs e NO2.

Tecnología Air Multiplier™ 
Fornece mais de 290 litros por segundo de fluxo de ar suave mas 
potente para purificar espaços de até 81m3.6

Deteção e relatórios inteligentes
No modo Auto, reage automaticamente à poluição do ar, 
aumentando o fluxo de ar quando é necessário. Controle e 
monitore a qualidade do ar em tempo real no visor LCD ou a partir 
de qualquer lugar utilizando a aplicação Dyson Link.7

Modo Difusor
Desvia o fluxo de ar através da parte de trás da máquina.
Para purificar a divisão, sem sentir o fluxo de ar ou o arrefecimento.
Modo Nocturno
Para ambientes de trabalho tranquilos ou quartos de hotel. Controla e purifica 
com as suas configurações mais silenciosas, com ecrã de brilho regulado.

Refresca

Purifica

Refresca

Aquece

Purifica

Captura pó ultrafino, alérgenos e vírus H1N13

Purificador totalmente selado de acordo com norma HEPA H135

Fluxo de ar totalmente selado e sistema de filtração5 que captura 
99,95% dos alérgenos microscópicos e poluentes tão pequenos 
quanto 0,1 mícrones.2

Tecnologia Air Multiplier™ 
Fornece mais de 290 litros por segundo de fluxo de ar suave 
mas potente para purificar espaços de até 81m3. 6

Deteção e relatórios inteligentes
No modo Auto, reage automaticamente à poluição do ar, 
aumentando o fluxo de ar quando é necessário. Controle e 
monitore a qualidade do ar em tempo real no visor LCD ou a 
partir de qualquer lugar utilizando a aplicação Dyson Link.7

Modo Difusor
Desvia o fluxo de ar através da parte de trás da máquina.
Para purificar a divisão, sem sentir o fluxo de ar ou o arrefecimento.

Modo Nocturno
Para ambientes de trabalho tranquilos ou quartos de hotel. Controla e purifica 
com as suas configurações mais silenciosas, com ecrã de brilho regulado.

Fácil manutenção do filtro
A substituição do filtro HEPA+Carbon é rápida e fácil, com 
notificações automáticas para cada aparelho no ecrã LCD e 
na aplicação Dyson Link.7 

1. Os níveis de captura de gases variam. 2. Testado para eficiência de filtração em 0,1 mícrones (EN1822, ISO29463). 3. Teste completo de aparelho realizado por laboratório independente Airmid (Irlanda) em câmara de 
teste de 28,5m3 pré-condicionada a 20±3C e RH 50±5%. Vírus Influenza A (H1N1) aerossolizado em câmara de teste e concentração no ar observada durante 60 minutos à velocidade máxima do ventilador. Eficácia de 
99% alcançada, mas a eficácia na vida real pode diferir dependendo do ambiente real e da velocidade do ventilador. Testado apenas para Influenza A (H1N1). 4. Teste de máquina completo por terceiros com base em GB/
T 18801-2018 formaldeído teste de massa limpa cumulativo com injeção contínua até se obter um platô de CADR de formaldeído. Os resultados podem variar na prática. 5. Desafio de partículas pelo óleo DEHS 
especificado na EN1822 dentro de uma câmara especificada na ASTM F3150. Testado no modo Max na IBR US, para eficiência total da máquina superior a 99,95%. 6. Em configuração máxima. Testado para projeção de 
ar (DTM 801) e cobertura de purificação numa divisão de 81m3 (TM-003711). 7. Requer dispositivo para executar aplicação, Wi-Fi ou dados móveis, suporte Bluetooth 4.0, e iOS versão 10 ou Android versão 5 (ou 
superior). Podem aplicar-se taxas padrão de transmissão de dados e mensagens.
A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Dyson é feito sob licença.

Fácil manutenção do filtro
A substituição do filtro HEPA+Carbon é rápida e fácil, com 
notificações automáticas para cada aparelho no ecrã LCD e 
na aplicação Dyson Link.7 

Purificador totalmente selado de acordo com norma HEPA H135

Fluxo de ar totalmente selado e sistema de filtração5 que captura 
99,95% dos alérgenos microscópicos e poluentes tão pequenos 
quanto 0,1 mícrones.2

Filtragem de carbono activado
Elimina odores e gases1, incluindo benzeno, COVs e NO2.




