TSA0119 Pure Life P300
luchtreiniger/ ozon generator:

Bent u op zoek naar een luchtreiniger? De Teesa Pure Life P300
luchtreiniger/ ozon generator zal u verrassen! De TSA0119 mini ozon
generator kan bacteriën en virussen doden. Daarnaast helpt dit zeer
compacte apparaat om schimmels, huisstofmijt en onaangename geurtjes
te verwijderen. De Pure Life P300 is geschikt voor elke kamer in huis, op
kantoor of in de auto.
Één van de voordelen is dat er met name door mensen met astma,
allergieën en ademhalingsproblemen een aanzienlijk verschil in
luchtkwaliteit waargenomen zal worden. Daarnaast kan deze TSA0119
luchtreiniger ook objecten zoals een aanrechtblad, badkameruitrusting of
speelgoed (zelfs knuffels) desinfecteren. De ozon generator kan zelfs
groente, fruit en ook vlees reinigen van vuil, bacteriën en chemicaliën.
Bovendien zal het de smaak verbeteren en verlengt het de houdbaarheid
van voedsel.
De Pure Life P300 luchtreiniger kunt u ook gebruiken in de auto. Met de
TSA 0119 kunt u de airconditioning ozoniseren, uw bekleding
desinfecteren of onaangename geuren verwijderen.
Kortom de TSA0119 Pure Life P300 is een must have en een goede
aanvulling voor elk huishouden die gezond wil leven.
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TSA0119
Ozon Generator “Pure Life 300” - Luchtreiniger

Specificaties:












Geschikt voor:
o Ontsmetting en ozonisatie van de binnenlucht: verwijdering van geuren, bacteriën
en ziekteverwekkers, micro-organismen, schimmels, allergenen, virussen en
huismijt
o Desinfectie en ozonisatie van water
o Ontsmetting en ozonisatie van groente, fruit en zelfs vlees
o Desinfectie en ozonisatie van voertuigen: airconditioning, interieur en geuren
Analoge timer
Mogelijkheid om aan de muur te bevestigen
Ozonafgifte: 600mg/u
Timer: 1 t/m 60 minuten
Geluidsniveau: 58-65dB
Kabellengte: 165 cm
Vermogen: 8 Watt
Meegeleverd: 2 x siliconen tubes, 2 x stenen diffuser
Voeding: AC 220 V; 50 Hz






Afmeting product
Gewicht incl.verpakking
EAN code
Verpakkingseenheid

:
:
:
:

19,0 x 7,5 x 27,0 cm (BXDXH)
0,87 kilogram
5901890057714
10 stuks
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