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Coway AP-1019C 

 

 

  
 

 
                      Artikel: AP-1019C (P)            Artikel: AP-1019C (G)                Artikel: AP-1019C (W)  

  

Coway AP-1019C är en modern, kompakt och kraftfull luftrenare i en spännande nordisk design, i tre 
fräscha färger, rosa, grön och vit. Oavsett färg är det exakt samma mått, vikt och prestanda. Med AP-
1019C sätter Coway en ny standard för hur smidig och smart en luftrenare kan vara. Den är designad 
för exempelvis ett sov-, barn- eller vardagsrum men passar perfekt till att stå vid arbetsplatsen på 
jobbet, att rena luften i en mindre lägenhet, gamingrummet eller hemmakontoret.  

Coway AP-1019C rekommenderas av Asthma Allergy Nordic* och ECARF vilket gör den till ett mycket 

tryggt val. Läs mer om Asthma Allergy Nordic här: https://www.asthmaallergynordic.com/coway-air-

purifierAll Läs mer om ECARF här: https://www.ecarf.org/en/  *) Rekommendationen avser 10m2 i 

Sleep mode. 

Trots sin otroligt kompakta design, 34 cm x 17 cm x 47 cm, kan Coway AP-1019C ändå rena 
luftvolymer upp till 263 m³/timme. Omsatt till kvadratmeteryta betyder det att den i max 
fläkthastighet kan omsätta all luft två gånger/timme på en bostadsyta om ca 55 m² med normal 
takhöjd.  

Coway AP-1019C har många av de smarta funktioner som kännetecknar en luftrenare från Coway. 
Som exempel kan nämnas att den kan ställas in i Silent Mode vilket är en extra tyst driftsläge (27,8 
dBA) som innebär att enheten passar perfekt i ett sovrum. Silent Mode är även ett mycket 
ekonomiskt driftsläge då enheten endast drar ca 3,5W. Du kan även släcka de små lysdioderna på 
ovansidan som visar driftläget, inklusive renhetsindikatorn som i realtid visar vilken luftkvalitet 
lokalen har.  

Självklart har Coway AP-1019C en partikelsensor som gör livet enkelt för dig som ägare av en Coway 
luftrenare. I autoläget är det partikelsensorn som styr fläkthastigheten beroende på hur smutsig 
luften är. Ren luft innebär låg fläkthastighet och hög luftförorening gör att fläkten går på högre varv, 
helt automatiskt. Luftrenaren larmar då förfiltret ska rengöras, samt när övriga filter ska bytas och 
filterlarmet återställs enkelt på enhetens ovansida.  
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Coway AP-1019C levereras med följande filteruppsättning:  
Förfilter, deodorantfilter bestående av aktivt kol i granulatform samt ett supereffektivt Green HEPA 
13-filter. Med denna filterkombination elimineras 99,97% av alla partiklar ner till 0,3 mikrometer 
(µm).   

 

Coway AP-1019C – Produktbeskrivning 

Air Quality Indicator – LED-indikator ger realtidbesked om luftens kvalitet genom att växla i 4 olika 
färger. Den kan stängas av med en knapp på enhetens ovansida. 

Auto Mode – Det rekommenderade driftläget där fläkthastigheten styrs av partikelsensorn helt 
automatiskt efter rådande luftkvalitet.  

Silent Mode – Välj detta läge för supertyst drift och dessutom drar luftrenaren minimalt med energi. 

Fan Speed – Du kan manuellt välja mellan tre olika fläkthastigheter genom enkelt knapptryck på 
enhetens ovansida.  

3-Step Filter System – Coway AP-1019C har tre filter som i sin kombination eliminerar 99,97% av alla 
partiklar ner till 0,3 mikrometer (µm). Förfiltret fångar upp hår och dammtussar och ska aldrig bytas 
ut. Bakom förfiltret sitter ett deodorantfilter av aktivt kol i granulatform som eliminerar odörer, 
matos, cigarettrök, bilavgaser och andra besvärande lukter. Längst in sitter ett supereffektivt Green 
HEPA13-filter.  

Filter Clean & Change Indicator – Coway AP-1019C larmar när det är dags att rengöra förfiltret samt 
byta deodorant- och Green HEPA filtret. Larmet återställs med ett enkelt knapptryck på enhetens 
ovansida. Deodorantfiltret och Green HEPA-filtret ska bytas ungefär var 12:e månad vid normal 
användning och nya filterset finns att beställa som separat artikel.  

Particle Sensor – AP-1019C har en känslig partikelsensor som konstant mäter luftkvaliteten i 
rummet.  I Auto Mode anpassas fläkthastigheten automatiskt efter hur partikelsensorn reagerar på 
luftkvaliteten. Partikelsensorns känslighet kan ställas in i tre lägen (hög, medium eller låg) där 
mediumläget är fabriksinställningen. Partikelsensorn rengörs regelbundet enligt instruktion. 

Economic & Silent – Coway AP-1019C förbrukar endast 3,4W - 35W och har en ljudnivå mellan 27,8–
59,7 dBA, beroende på driftsläge.   

Maximum Air Cleaning Level – Coway AP-1019C i max fläkthastighet ventilera 263 m³ luft/timme. 
Omräknat till ett rum med normal takhöjd på 240 cm kan den rena all luft två gånger/timme på en 
bostadsyta motsvarande ca 55 m². 

Coway Colour – Med tre fräscha färgval blir luftrenaren en snygg inredningsdetalj. Det är samma 
vikt, mått och prestanda oavsett färgval.  
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Teknisk specifikation: 

Modellbeteckning Coway AP-1019C 
Artikelnummer VIT 
Artikelnummer GRÖN 
Artikelnummer ROSA 

AP-1019C (W) 
AP-1019C (G) 
AP-1019C (P) 

Rekommenderad rumsstorlek*  55 m² 
Maximalt luftflöde 
HEPA-filter 

263 m³/h 
Green HEPA 13 

Höjd 469 mm 
Bredd 340 mm 
Djup 165 mm 
Vikt 5,5 kg 
Ljudnivå 27,8–59,7 dBA 
Strömförbrukning Min 3,4W – Max 35W, 230V, 50Hz 
Garanti  2 år 

EAN-code (W)                           880946682913 

EAN-code (G)                           880946682914 

EAN-code (P)                           880946682915 

                          
*) Coway AP-1019C omsätter luften minst 2 gånger/timme i max fläkthastighet.  
 
Bilder, videos, logotyper, manualer (på alla 4 nordiska språk + engelska) finns att hämta på 

https://www.albionnordic.com/product-information/coway/  
 
 
Se ett urval av bilder nedan! 
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