
KENKOAIR® PURIFIER

P R O F I L  P R O D U S

CARACTERISTICI  
ŞI AVANTAJE
•	 Oferă	aer	proaspăt,	curat,	prin	eliminarea		
poluanţilor	atmosferici	şi	bacteriilor

•	 Filtrul	ULPA	de	tip	medical	elimină	99,9995%		
din	particulele	aeropurtate

•	 Crează	relaxare,	un	mediu	bogat	în		
ioni	negativi

•	 Operare	fără	ozon	

•	 Indicator	pentru	Nivel	de	Poluare	

•	 Indicator	pentru	Înlocuirea	filtrelor

•	 Design	elegant,	modern,	pentru	portabilitate	uşoară	

Studii recente au arătat faptul că o familie tipic modernă îşi 
petrece acum chiar şi 90% din timp în interior, în frunte fiind 
Statele Unite. Agenţia pentru Protecţia Mediului avertizează că 
aerul din casele noastre poate fi de fapt mai poluat (de trei ori 
mai mult) decât aerul de afară. 

Covoarele, vopselele, agenţii chimici de curăţare, materialele 
de construcţie şi adezivii, toate pot emite vapori chimici. Praful, 
părul de animale de casă, polen, mucegai şi acarienii de praf 
sunt de asemenea prezenţi în multe cămine familiale. 

KenkoAir Purifier dispune de un filtru de particule ultra-low 
(ULPA) care reprezintă o inovaţie în tehnologia de filtrare 
a aerului.  Acest filtru de tip medical este certificat de 
laboratoare independente de testare cum că elimină 99,9995% 
din praf, polen, mucegai, bacterii şi alte particule aeropurtate 
la fel de mici ca 0,12 microni de pe o suprafaţă de aproape 30 
de metri pătraţi.  (Asta este mult mai eficient decât standardul 
camerelor de operaţie din spitale, decât filtrul HEPA, cu o rată 
de eliminare de 99,97% pentru particule de mărime maximă de 
0,3 microni.)

Conţine de asemenea un filtru dezodorizant şi la fel de 
important, un ventilator extrem de eficient.  Dar, cea mai 
neaşteptată dintre toate, probabil, este senzaţia minunată de 
relaxare pe care o generează KenkoAir Purifier. 

Această senzaţie de liniştire, atmosfera relaxantă, este 
cunoscută Japonezilor ca ‘shinrinyoku’ sau ‘respiraţie cu aer 
de pădure’; o senzaţie creată de ionii negativi ce se găsesc din 
abundenţă în mediile naturale cum ar fi păduri  sau cascade. Şi, 
KenkoAir Purifier crează exact acelaşi efect prin producerea de 
ioni negativi printr-un proces de ultimă oră fără ozon, denumit 
Generare Curată de Ioni. 

Deci, veţi aduce cu adevărat în casa dumneavoastră aer pur şi 
proaspăt de pădure.   



KENKOAIR® PURIFIER

P R O F I L  P R O D U S

INFORMAŢII PRODUS
Coduri	Produse  

KenkoAir Purifier       1641

Preț
Preţ recomandat de vânzare cu 

amănuntu incl. TVA  1671.00 RON

Tehnologie	Nikken
Filtru Ultra Low (ULPA); Generator de Ioni Negativi (fără 
ozon); Prefiltru Antibacterian;  Filtru Dezodorizant

Dimensiuni
Lăţime  37.5 cm
Înălţime  57.5 cm
Adâncime  25.5 cm

Consumul	de	energie	&	Decibeli
Turbo 45w  52dB.

Greutate
	6.3 kg

Materiale	încorporate	în	produs
Material de plastic reciclabil (ABS); filtre multiple

Instrucţiuni	de	folosire
Atunci când KenkoAir Purifier este pornit pentru prima 
oară, indicatorul de calitate a aerului îşi va schimba de 
câteva ori culoarea pentru a se calibra şi pentru a se 
stabiliza după 30 de secunde.  Culoarea albastră indică 
un nivel scăzut de contaminanţi aeropurtaţi. Roşu  
indică o concentraţie mai mare de poluanţi. Un senzor 
monitorizează constant aerul din interior şi orice alterare 
este reflectată în culoarea indicatorului acestuia.  
	
	

Cum	funcţionează
KenkoAir Purifier reprezintă un filtru de recirculare a 
aerului conceput pentru a elimina particulele aeropurtate 
şi diverşi alergeni cum ar fi: praf, fum, polen, spori 
de mucegai, păr de animale, acarieni de praf şi fibre 
dăunătoare care pot duce la reacţii alergice. 

Filtrele
Prefiltru Antibacterian; Filtru dezodorizant; Filtru ULPA 
de tip medical.

Înlocuirea	filtrelor
La fiecare 6 luni de folosinţă sau atunci când indicatorul 
este intermitent.

Filtrul dezodorizant şi filtrul ULPA necesită înlocuire 
periodică. Inspectaţi-le cel puţin o dată la trei luni, sau 
mai des dacă sunt folosite într-o zonă cu nivele mai 
ridicate de poluare.  

IMPORTANT:	Prefiltrul	este	refolosibil.	Nu	îl	aruncaţi	—	
curăţaţi-l	şi	reinstalaţi-l.	

Suprafaţa	de	acoperire
313 sq ft/ 29 m2

Acreditare
KenkoAir a primit giruri de la un număr de corporaţii 
respectate precum Fundaţia Europeană de Cercetare a 
Alergiilor, Fundaţia Britanică de Alergologie şi Forumul 
de Astm şi Alergii Norvegian - organizaţii ce sprijină 
produsele concepute special pentru a înlătura alergenii 
din mediu. 

ATENŢIE:	Atunci când executați orice operațiune de mentenanță, asigurați-vă că aparatul KenkoAir  
      Purifier este deconectat de la sursa electrică. 

Pentru	mai	multe	informaţii	sau	comenzi,	contactaţi-vă	
Consultantul	Independent	Nikken.	


	Consultantul Independent Nikken:                                           www.fantanavietii.ro                                 tf: 0742 264 084


