Ventoinha 3 em 1.
Ambiente de verão
perfeito.
REFRIGERAÇÃO, NEBULIZAÇÃO E ANTI-MOSQUITOS

A ventoinha que
melhora o ambiente
sem ar condicionado.
As ventoinhas nebulizadoras anti-mosquito
são ventoinhas quase convencionais, pois
funcionam com extras: água nebulizada, repelente
de mosquitos e aromas. As micropartículas de água
são sopradas pelo ar da ventoinha criando
um ambiente mais fresco. A humidade libertada
no ar cria uma sensação de bem estar, pois elimina
partículas de poeira e poluição do ar, facilitando
a respiração. Consegue ainda um ambiente
sem insectos, através de um sistema de dispersão
de um repelente. A juntar a estes benefícios,
é um equipamento de baixo consumo e de fácil
utilização.

E pode abrir e fechar as janelas à sua vontade!
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Diâmetro: 44,5 cm
Altura: 1,37 m
Potência absorvida: 90W
Tensão: 230/50Hz
Atomização: 0,27L/h
Iões negativos: 3 000 000 c3
Alcance do ar: 5 m
Área de incidência: 18 a 25 m2
Redução da temperatura: 4º a 8ºC
Com depósito de água arrefecida (3,2 l)
Aromatizador
Ionizador
Nebulização ultra-sónica
Sistema repelente de insectos
3 velocidades com touch control e comando
infravermelhos
Temporizador (1 a 12 h)
Oscilação: 90º
Peso: 7,2 Kg
Garantia: 2 anos

Indicado para problemas
de respiração e alergias
IÕES NEGATIVOS
Os iões negativos fazem-nos sentir bem, pois
encontram-se com abundância na natureza mais
pura. Formam-se sobretudo em correntes de água,
através do choque das moléculas de água contra
as paredes das rochas, libertando salpicos e, com
eles, electrões que se juntam a outras moléculas.
Quando esta molécula tem mais electrões do que
protões formam-se iões negativos,
comprovadamente benéficos para a saúde humana.
Esses tipo de molécula rareia nos ambientes
urbanos e poluídos que frequentamos, com excesso
de iões positivos prejudiciais à saúde. Também nos
ambientes fechados, com o ar saturado pela
respiração, poluição, ondas electromagnéticas
dos equipamentos elétricos e eletrónicos o excesso
de iões positivos prejudica o ambiente e provoca
malefícios à saúde.

ECOLÓGICA!

BRISA FRESCA

AROMATIZADOR

IÕES NEGATIVOS

UTILIZAÇÕES:
NEBULIZADOR

REPLENTE
DE MOSQUITO
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Interiores domésticos
Interiores comerciais
Escritórios
Escolas
Unidade industriais
Clínicas e hospitais
Salas de espera
Locais de culto
Eventos

www.climastore.pt

