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Kinek ajánljuk
A BONECO P340 légtisztító aktív szénszűrővel kombinált HEPA szűrő segítségével
szűri meg a lakóhelyiségek levegőjét.
Kis méret, innovatív külső és hatékony légtisztítás
A BONECO P340 légtisztító készülék úgy került kialakításra, hogy lehetőleg kis mérete által könnyen elhelyezhető legyen, mindemellett
modern technológiával rendelkezzen és csendesen legyen üzemeltethető.
AUTOmata üzemmód
A BONECO légtisztító a levegőszennyezettség figyelembevételével automata üzemmódban az ideális ventilátor fokozatra kapcsol. Három
ventilátor fokozattal rendelkezik.

HEPA szűrős légtisztító
A P340 légtisztítóban aktív szénszűrővel kombinált HEPA szűrő került elhelyezésre, így nem csak a levegőben található szennyező
anyagokat szűri ki, hanem a szagokat is semlegesíti.
Beépített levegőszennyezettség mérő
A BONECO P340 oldalába beépítettek egy levegő szennyezettség mérő szenzort. Ennek segítségével kap a készülék tájékoztatást a
környezeti levegő minőségéről. AUTO üzemmódban így az aktuális légszennyezettség alapján képes a levegő javításán dolgozni, az
optimális ventilátor fokozatot kiválasztani.

A tisztább levegő kinek való?
Falun, zöldövezeti környéken is magas tud lenni a levegőszennyezettség mértéke, kiváltképp a téli időszakban, amikor fával vagy éppen
ki tudja ki mivel tüzel, fűt. Erről mi légszennyezettség mérővel megbizonyosodtunk már. Így nagy tévedés azt gondolni, hogy zöldövezeti
lakókörnyezetben csakis tiszta levegőt lélegez be, s nincs szüksége a levegő megtisztításáról.
Vannak akik, azt gondolják, hogy a légtisztító csak a légúti allergiásoknak vagy asztmásoknak való. Aki egészséges, annak is fontos, hogy
védje tüdejét, szervezetét, gondoskodjon otthonában a tisztább levegőről. Akinél már fennáll a légúti allergia, számukra a kellemetlen
tüneteket mérsékelheti az allergénmentes levegő belélegzése által.
Akár allergiás, akár nem, akár nagyvároslakó vagy falun lakik, javasoljuk, hogy használjon HEPA szűrős légtisztító berendezést!
Egyszerűség jellemzi
Ha még nem volt Önnek légtisztítója, ám szükségét érzi, s nincsenek különösebb elvárásai, kívánalmai, úgy első megoldásnak választhatja
a BONECO P340 légtisztítóját egy kis szobába történő elhelyezésre.
Miért is lehet jó Önnek? Egyszerűen kezelhető, kis helyen elfér, s megszűri a levegőben található port, polleneket, allergéneket, azaz
tisztább levegőt biztosít Önnek. A hatékonyságát a HEPA szűrővel és kedvező légszállítás adatával éri el, CADR-ben is minősítették, 210
m3/ óra.
Mi a különbség a P500 és a P340 között?
A BONECO légtisztító választékát tanulmányozva könnyen felmerülhet az a kérdés Önben, hogy miért kerül többe, mivel tud többet a
BONECO P500 típus, mint a P340, noha hasonló légtérbe ajánlják?
A válasz sokkal több helyet, időt igényel, ám leegyszerűsítve :
A P500 légtisztító a P340-hez képest
nagyobb felületű HEPA szűrővel, s speciális szűrőkombinációkkal rendelkezik, melyek jobban alkalmazkodnak az egyedi igényekhez
(SMOG szűrő, ALLERGY szűrő, BABY szűrő)
fejlettebb a készülék kialakítása, dizájn technológiája
kijelzi az aktuális apró (2,5 mikronnál kisebb, ill. gáznemű) légszennyezettséget a kijelzőn
csendesebb.
Ha ezek a szempontok is fontosak az Ön számára, úgy a P500 készüléket válassza.
Ha az egyszerűbb megoldás is megfelel, akkor válassza most a P340 típust,
s kezdje meg mielőbb a levegő megtisztítását. Lélegezzen mielőbb egészséges levegőt!
Óvja egészségét, tüdejét, használjon BONECO légtisztítót!
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