Hol érdemes Daikin légtisztítót használni?
Ez a könnyûsúlyú, kisméretû modell tökéletes
komfort érzetett nyújtó levegõt biztosít egy
olyan, maximum 48 négyzetméteres helyiségbe, ahol Ön dolgozik vagy él.

Mitõl különleges a DAIKIN
LÉGTISZTÍTÓ?
• Mindenfajta részecskével felveszi a küzdelmet:
kiszûri a port, ártalmatlanítja a vírusokat, elbontja a
kellemetlen szagokat, megöli a bacilusokat.
• Gazdaságos. A beépített szag- és porérzékelõ
nagyobb fokozatra kapcsolja a légtisztítót, ha magasabb szennyezettségi szintet érzékel - a különbség
pedig azonnal érezhetõ
• Csendes, mégis erõs, ezért rendkívül gyorsan dolgozik.
• Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek. Egy szûrõtekercs akár hét éven át is kitarthat..
• A negatív ionok miatt egészségesebbnek és "ter-
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A Daikin termékek megvásárolhatók:

Az adatváltoztatás jogát fenntartjuk.

mészetesebbnek" érezzük a levegõt.

Teremtsünk
kellemesebb
légkört!
Jobb levegõminõség aLégtisztító
Daikinnal.

Miért szükséges a szobalevegõ tisztítása?
• Mert idõnk 60-95 százalékát zárt helyen töltjük
• Mert míg csupán 1,5 liter folyadékot iszunk, egy nap
22.000-szer veszünk levegõt, ami 11.000 liternyi levegõnek felel meg. Sokan ügyelnek arra, hogy

98.8 % eltávolított pollen
99.5 % eltávolított por
99.9 % eltávolított cigaretta

A szoba levegõje - mit lélegzünk be?

egészséges, jó minõségû vizet igyanak. Miért jutna
kevesebb figyelem a belélegzett levegõ minõségére?
• A levegõ tele van apró részecskékkel. Ezek annyira

füst

kicsik, hogy akadálytalanul jutnak be a tüdõbe

Nagyon odafigyelünk, hogy az utcán mit lélegzünk be - de
tudta Ön, hogy a szoba levegõjében akár két-tízszer annyi
szennyezõanyag is lehet, mint a külsõ környezet levegõjében?

Pollenek, vírusok - a szoba levegõje tele van apró, egészség-

• A szennyezett levegõ igen káros hatással van az

re káros részecskékkel. Szabad szemmel nem látszanak, de

allergiás, asztmás, valamint más légúti betegségek-

figyelmen kívül hagyhatjuk õket?

ben szenvedõ betegekre.
• A kellemetlen szagok eltávolítása sokkal otthonosabbá teszi a szobát családja és barátai számára.

A Daikin Szûrõrendszer
Elõszûrõ

Bio-antitest szûrõ

Plazma ionizáló

"Flash Streamer"

(catechin szûrõvel) Csapdába
ejti a nagyméretû porszemeket és az állati szõrt.

A levegõben terjedõ vírusokat kiszûri és semlegesíti.

Nagyfeszültség hatására a por és a pollen
pozitív töltésû lesz, az
elektrosztatikus
szûrõhöz jut.

A "Flash Streamer" nagysebességû elektronokat
bocsát ki, melyek
hatékonyan semlegesítik a
szagokat és a formaldehideket.

Elektrosztatikus,
port összegyûjtõ
szûrõ
A pozitív töltésû porrészecskéket és polleneket magához
vonzza a negatív töltésû
szûrõ.

ELÜLSÕ FELÜLET

HÁTSÓ FELÜLET
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Titanium Apatite
Fotokatalitikus
Szûrõ
Magába szívja, és elemeire
bontja a szagokat, baktériumokat és vírusokat.

Szagtalanító
katalizátor
Mielõtt a levegõ visszatér
a szobába, a benne levõ
szagokat a katalizátor
magába szívja és lebontja.

