PURIFICADORES

Pure Air Box
•
•
•
•
•

Purificador desinfetante de ar e superfícies
Eficiência de 99,99%
Desinfeta o ar e ambientes
Luz UV + Ionizador + Baixa Concentração O3
Ultra compacto

Purificadores

Pure Air Box
Pure Air Box é um dispositivo compacto e potente para eliminar odores e todo tipo
de microorganismos. A tecnologia PCO™ remove vírus, bactérias e germes do ar e das
superfícies em 99,99%. Pode ser utilizado na presença de pessoas e animais domésticos,
desinfecta e purifica 24 horas, 7 dias por semana. É ecológico, de fácil manutenção e
custo energético muito baixo.
• Elimina bactérias, vírus e todos os tipos de
microorganismos do ar e das superfícies*
• Eliminação de fungos e odores
• Remove impurezas do ar
• Alivia os sintomas de alergia, como tosse,
espirro e coceira ou lacrimejamento.
• Nenhuma instalação necessária, basta conectálo para começar a trabalhar

Funcionamento

Consumo de energía

Modo Normal

Fluxo de ar

A Pure Air Box aspira o ar passando-o por um
filtro de luz ultravioleta que o desinfeta, seguido
por um processo que ioniza o ar dando-lhe uma
carga negativa, quando esses íons são expelidos
atraem partículas carregadas positivamente como
pólen, poeira e mofo, fazendo-os pesar e cair no
chão.

21 W
1,61 m/s

Nível sonoro

12-17-25 dB(A)

Peso

1,36 Kg

Dimensões (L x A x P) (mm)

165 x 165 x 178

Célula UV PCO™

9000h

Placa de Ozono O3

9000h

Para espaços até

140 m²

Modo “Away”, com gerador O3 e
temporizador
No seu funcionamento normal a Pure Air
Box NÃO emite ozono. Esta função é ativada
pressionando o botão de ausência que começará
a gerar O3 por 2 horas. Ative-o quando sair de
casa ou da sua empresa para uma desinfecção
tripla.
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* O uso deste dispositivo não substitui nenhum tratamento
médico.

