FA 50
FA 50 is een compact en verrassend krachtig apparaat voor het verwijderen van geuren en het
verwijderen van verontreinigende stoffen. Dankzij de afmetingen kan deze unit op elke gewenste
locatie worden geplaatst om schimmel en verontreinigingen op nabijgelegen oppervlakken aan te
pakken.
U kunt de kant van de wetenschap kiezen, u kunt de kant van de natuur kiezen, maar waarom zou u
er een kiezen als de FA 50 beide met succes combineert? Het bootst zorgvuldig het natuurlijke proces
van luchtzuivering na en voegt innovatieve geur verwijderende, vervuilende stoffen toe, zodat het
lijkt of u in het bos wandelt.
FA 50 wordt geleverd met ActivePure-technologie aan boord, die de gezondheidsparameters passief
stimuleert. Vanaf nu worden al die oude chemische spuitbussen en doekjes vervangen door de
technologie van de toekomst!

Voordelen van de FA 50:
Vermindert het aantal luchtverontreinigende stoffen en allergenen die het leven en de gezondheid
van mensen met astma en allergiesymptomen drastisch verbeteren.
Houdt de lucht fris en schoon, vermindert onaangename geurtjes, verfrist de omgeving in muffe
zones.
Verwijdert zwaar vuil en stofdeeltjes uit de lucht.
In de FA 50 hebben we onze meest efficiënte technologieën gecombineerd om uw leven beter,
gemakkelijker en gezonder te maken. Dit apparaat is geschikt voor installatie in kleine ruimtes
(slaapkamer, keuken) om ze gevuld te houden met de meest verse en schone lucht.

ActivePure Technology produceert superoxide-ionen en hydroperoxiden tegen
luchtverontreinigingen.
Ionen met de negatieve lading trekken microdeeltjes in de lucht aan en vangen deze op, waardoor de
hoeveelheid allergenen en schadelijke verontreinigende stoffen wordt verminderd.
Heeft één UVC-licht met hoge intensiteit om natuurlijke oxidatie en ionisatie te reproduceren.
Beschikt over de afwezigheidsmodus, die kan worden ingesteld op 2 uur om de zuurstofuitvoer van
het apparaat te verhogen voor een verbluffende effectiviteit, terwijl niemand thuis is.
Dekt effectief gebieden tot 50 m².

Tegenwoordig zijn veel binnen omgevingen gevuld met allerlei in de lucht zwevende deeltjes, maar
met de FA 50 kun je bijna 100% ervan elimineren en zorg ervoor dat je de lucht inademt die ook
kiemvrij is.
FA 50 werkt veilig, bijna geruisloos en snel. Het neutraliseert ongewenste gassen en schadelijke lucht
irriterende stoffen zoals rook, geuren en zware stofdeeltjes, pollen en schimmels. Verwijdert ook
microscopisch kleine bacteriën en virussen.
FA 50 onderscheidt zich door de NASA-technologie met het oog op flexibiliteit, functionaliteit en
eenvoudige bediening. Hiermee blijft de lucht binnenshuis altijd verfrist, schoon en kiemvrij.
FA 50 laat verbazingwekkende zuiveringsresultaten zien, ook thuis en in kleine kantoren. Met de door
NASA goedgekeurde technologie kunt u er 100% zeker van zijn dat u alleen maar frisse en schone
lucht inademt.
Technische gegevens FA 50
technologie : Radiant Catalytic Ionization
afmetingen: 16,8cm x 16,8cm x 18,1 cm
gewicht : 0,9 kg
dekking : 50 m² / Stroom: 230 volt, 21 Watt
bediening: Normal –standard gebruik
Away mode - verhoogd reinigingsproces (2 uren).

