KARTA PRODUKTU
EcoUse F2 odświeżacz powietrza

Oxygen-Pro z neutralizacją zapachów
Neutra

-lox

Przyjazne
środowisku, ciche
działanie bez
aerozoli, freonów
i rozpylania

100% naturalne
olejki zapachowe
bez
rozpuszczalników
i alkoholi

Wydajne działanie
do 90 dni dla
obniżenia kosztów

Składnik
neutralizujący
przykre zapachy

Odświeżacz powietrza Oxygen-Pro jest jedyną, precyzyjną
technologią, opartą o generowanie tlenu, gwarantującą
ciągłe dostarczanie zapachu na stałym poziomie. Dyskretne
działanie,

uwalniania

naturalne

i

pachnące

olejki,

jednocześnie neutralizując niepożądane zapachy.
Oxygen-Pro

jest

ekologiczny

zapachowe

zawierają

7

razy

i

bezpieczny.
więcej

Wkłady

olejków

od

standardowych puszek z aerozolem, a intensywność
Wkład uzupełniający

zapachu można programować na silny (30 dni), normalny
(60 dni) lub łagodny (90 dni).











Bez rozpylania aerozolami lub wentylatorami
Bez zewnętrznego źródła zasilania
Neutralizacja zapachów neutra-lox : WC, pot, papierosy,
zwierzęta, zapachy kuchenne, pleśnie i grzyby
Stały poziom zapachu przez 24h na dzień, do 90 dni
11 wkładów zapachowych o różnej intensywności
Plastikowe wkłady nadają się do recyklingu
Bezpieczne w transporcie i przechowywaniu
(pojemniki bez ciśnienia i łatwopalnych alkoholi)
Przyjazne środowisku
Szerokie zastosowanie: WC, Hotele, Fitness, itp.
2 lata gwarancji

117mm

140mm

Wymiary

103mm

Dane Techniczne

Technologia

generator tlenu

Wymiary (Sz. x Wys. X Gł.)

117 x 140 x 103 mm

Waga

± 250 g

Zasilanie

2 x bateria alkaiczna AA

Normy i Certyfikaty

CARB, EU, IFRA, REACH

Programy działania

30/60/90 dni

Sygnalizacja akustyczna

włącz / wyłącz

Sygnalizacja LED

prawidłowe działanie,
wymiana wkładu, wymiana baterii

Montaż

taśma 3M / wkręty

Gwarancja

2 Lata

Porównanie
skuteczności działania
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Wkłady zapachowe Oxygen-Pro
Zapach

Opis
Czysty zapach delikatnych kwiatów i nuty wodnej

Wyrafinowany zapach łączący świeże jabłko z bursztynem i przyprawami.

Fantazyjny zapach melona modyfikowany chłodnymi zielonymi nutami, nutą
cytrusową i lekko kwiatowym tłem
Świeżo krojony, pyszny zapach mandarynki słodzony przez bujną, soczystą
pomarańczę
Egzotyczny kwiatowy zapach nocnego kwitnącego jaśminu, kwiatu pomarańczy i
gardenii
Egzotyczna mieszanka ananasa, owoców tropikalnych i kokosa

Soczyste czarne czereśnie z nutą migdałową, śliwkową, waniliową i cynamonową

Świeży, orzeźwiający zapach z pachnącą lawendą i pikantnymi ziołami

Intensywnie owocowe perfumy z nutą pomarańczy, wsparte ciepłymi
przyprawami
Niezwykle wysoki koncentrat neutra-lox z odrobiną aromatu trawy cytrynowej.
Jest to idealny wybór w miejscach, w których zapach nie jest pożądany
Kleer wykorzystuje oleje roślinne jako składnik aktywny do neutralizowania
nieprzyjemnych zapachów. Dzięki mieszance 100% olejków roślinnych Kleer jest
idealnym wyborem dla placówek służby zdrowia i pokoi hotelowych, aby
wyeliminować nieprzyjemne zapachy bez uwalniania innych
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