AR
Filter Queen Defender

Qualidade de
Ar Interior

O Filter Queen Defender®, é o verdadeiro sistema de purificação de ar
interior; ajuda a remover definitivamente de sua casa bactérias, pólen,
bolor, fumo de cigarro e maus cheiros, funcionando como medida de
prevenção nas doenças respiratórias e permitindo a quem já sofrem de
asma e/ ou alergias, respirar melhor.
Com uma filtração soberba que remove 99,98% da sujidade e poluentes até
0,1 mícron (3 vezes melhor do que o standard HEPA).
Devido à sua eficácia e aos benefícios para a saúde é comercializado nos
EUA como “Class II Medical Device”.

QUALIDADE DE AR INTERIOR
DEFENDER
(Refª DEF)

PROTEJA-SE CONTRA:

Alergias

Asma

Pólens

Ácaros

Tabaco

CARACTERÍSTICAS:
• Melhor do que a filtração HEPA (o padrão de ar filtrado nos hospitais)
• Eficácia Comprovada por testes efectuados em laboratório
• Recomendado por Médicos
• Reconhecido pela FDA, como aparelho médico Classe II nos EUA (U.S.A.)
• Consumo energético mínimo
• Silencioso e Portátil
• 3 Velocidades Programáveis
• Indicador luminoso para mudança de filtro
• Secure Seal Technology™ (selagem para protecção do motor)
• Pure Top Release™ (remissão de ar limpo pelo topo do purificador)
• Não produz ozono

O ar interior é
2 a 5 vezes mais
poluído do que
o ar exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
. Motor 230v
. Motor sem escovilhas desenhado para uso contínuo (24h/dia - 365dias/ano)
240V, AC/50 hertz ou 60 hertz
350 watts (máximo); 223 watts (med); 75 watts (mínimo)
1300 RPM (max); 838 RPM (med); 530 RPM (mín)
Cartucho de Medi-Filter®
. Remove partículas até 0.1 mícron com uma taxa de eficácia de 99,98%
Filtro de Enviropure®
. Ajuda a remover mais de 300 gases tóxicos e odores resultando num ar
ambiente mais limpo e fresco
Construção;
Corpo: Plástico ABS de alta resistência a pressões e impactos
Tela: Plástico anti-impact

O Purificador de Ar Interior Defender é a melhor
solução para manter o ar dos recintos fechados
mais limpo e saudável, 24 horas por dia.
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