
Nový domácí sanitizer 
– antialergický vysavač

Ochrana pro celý domov
Antialergický sanitizer AIR THINK zajistí bezpečnou 

domácnost bez virů, bakterií, roztočů, alergenů 
a dalších nežádoucích látek, které se vyskytují 

v matracích, kobercích, čalouněných židlích, 
závěsech, atd.

Bezpečně ochrání před
•    Viry

•    Bakteriemi a dalšími mikroorganismy 
jako jsou např. stafylokoky, bakterie E-coli

•    Roztoči
•    Houbami
•    Plísněmi
•    Prachem

•    Domácími parazity

Předejdete tím
•    Kýchání

•    Anafylaktické rýmě
•    Astmatu

•    Kožním problémům
•    Alergiím

•    Jiným problémům, jako jsou např. kardiovaskulární 
stavy, způsobené prachem menším než 2,5 um

Chcete-li se těmto problémům vyhnout, doporučujeme náš sanitizer  
AIR THINK. Náš antialergický sanitizer AIR THINK zajistí optimální hygienu 

u Vás doma a vysokou ochranu vašeho zdraví. I při nízké rychlosti zachytí prach a na 
základě působení ultrafi alových paprsků zajistí ochranu, která vydrží až 15 dní.

Antialergický sanitizer AIR THINK zajistí bezpečnou 
domácnost bez virů, bakterií, roztočů, alergenů 
a dalších nežádoucích látek, které se vyskytují 

•    
jako jsou např. stafylokoky, bakterie E-coli

Antialergický sanitizer AIR THINK zajistí bezpečnou 
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Čtyři fáze ošetření
1. Dvě vibrační podložky
K uvolnění mikroskopických částic a parazitů z povrchů matrací, čalouněných židlí, 
koberců, závěsů používáme patentovaný systém, který zajistí vysoce účinné a hloub-
kové čištění.

2. UV-C systém
Germicidní (desinfekční) ultrafi alové záření aplikuje přímo na povrch UV-C  paprsky o délce 
254 nm vysokou energií a zajistí, že všechny organismy jako jsou houby, roztoče, viry 
a další mikroorganismy,  jsou bezpečně zničeny nebo se výrazně sníží jejich přítomnost. 

3. Odsávání nečistot
V této fázi čištění používá sanitizer AIR THINK své silné sání pomocí tří režimů rychlosti pro vysávání prachu, 
roztočů a jiných mikročásteček.

4. Dvoustupňová fi ltrace
AIR THINK je tvořen z malých částic, ale vysoce účinné fi ltrační vložky, díky které zachytí i ty nejmenší částice. 
Kromě toho má mikrofi ltrační fi ltr HEPA, který zachycuje částice až do 0,35 mikronů. Tyto fi ltry zabraňují zpětnému 
vracení vzduchu a můžeme ho tak dýchat, čímž se zabrání problémům, jako jsou např. kardiorespirační problémy 
či dokonce rakovina, kterou způsobují částice menší než 2,25 mikronů při přechodu do alveoly a odtud do krve.

Materiál: ABS, PP

Napětí: 240 V

Výkon motoru: 450 W

UV-C lampa: 6 W

Filtrace: HEPA fi ltr

Vibrační systém

Tři úrovně výkonu

Optický bezpečnostní senzor

9. Tlačítko zapnutí/vypnutí
10. Elektrický kabel
11. Zásobník
12. Výstup vzduchu

13. Dotykové tlačítko ovládání vibrací
14. Tlačítko ovládání rychlosti: Pomalý normální a turbo

Popis obrázku
1. Vibrační plochy
2. UV-C lampa 
3. Sání vzduchu
4. Přední kola  

5. Válec se štětcem  
6. Uzamčení desky   
7. Bezpečnostní senzor   
8. Zadní kolo
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