
DCAT Personal luchtreiniger



Personal luchtreiniger(astma, hooikoorts)

Geen geheim dat in de lucht om ons heen het wemelt van de verschillende verontreinigingen die we inademen. De Personal 
luchtreiniger beschikt over een miniatuur ingebouwde ionisator die negatieve ionen produceert om vrij zwervende zware 
deeltjes te vangen, waardoor de ruimte in uw buurt vrij van allergenen en verontreinigende stoffen zijn.

Reizen per vliegtuig?  Een infectie oplopen in de lucht is zo gebeurd. Bepaalde gevaarlijke bacteriën kunnen in een vliegtuig
maar liefst een week overleven, blijkt uit een recent onderzoek, En in het vliegtuig ergeren de meeste mensen zich aan 
lichaamsgeuren van medepassagiers. Over de bovenstaande problemen hoeft u zich geen zorgen te maken met het dragen 
van Personal luchtreiniger.

Werkend op kantoor, school of gewoon thuis zitten of in de trein/bus? Maakt niet uit, want het minimalistische Personal 
luchtreiniger zal je niet belasten! Pak het gewoon en druk op een knop om uw individuele portie frissere en veiligere lucht te 
krijgen.



Voordelen van Personal luchtreiniger:

Creëert onmiddellijk een zone vrij van luchtvervuilende stoffen en allergenen rond het lichaam van de gebruiker. 

Maakt het leven veel gemakkelijker voor mensen met astma en allergiesymptomen, verbetert passief uw gezondheid 
toestand. Verfrist de lucht rond uw gezichtsveld en  verwijdert ook vieze geurtjes.

Grootte: 8,4 cm x 5,5 cm x2,5 cm
Gewicht: 5 gr
Ionen uitgang: 6 miljoen / cm3
Onderhoudsvrij

Garantie: 90 dagen beperkte garantie



Een individuele luchtreiniger
We hebben onze beste technologieën verbeterd  en  een draagbare luchtreiniger gecreëerd die uw leven 
gemakkelijker, schoner en gezonder maakt. 

Zelfs microscopische deeltjes worden uit uw ademzone geduwd door negatief geladen ionen. Deze 
procedure leidt tot het verlagen van het niveau van allergenen en schadelijke luchtverontreinigende 
stoffen.

Persoonlijke luchtreiniger creëert ionenstromen met een hoge intensiteit die ladingen overbrengen naar 
omringende deeltjes in de lucht. Deze geladen deeltjes stoten elkaar af en worden effectief uit de 
ademzone verwijderd. Dit fenomeen, bekend in de natuurkunde, leidt tot een ernstige afname van de 
concentratie verontreinigingen in de lucht die je inademt.

De technologie is ontworpen voor gebruik in besloten ruimtes (thuis, werk, transport, etc.), dat wil zeggen 
overal behalve op straat.



DCAT Personal reiniger produceert een elektrostatische ionenstroom die het 
ademgebied veilig maakt.

Deeltjes die in de lucht vliegen worden afgestoten en er wordt een omgeving gecreëerd 
in de menselijke ademzone, die praktisch ontoegankelijk is voor allergenen, rook, 
virussen en bacteriën. 

De inhoud van geuren en aroma's wordt ook geminimaliseerd (door het proces van het 
laden van deeltjes met ionen).

Virussen en bacteriën zijn kleine deeltjes (0,04 - 3 micron). Heel vaak worden ze 
gegenereerd door onze ademhaling. Daarom waren grote studies gericht op het 
aanzienlijk verminderen van het gehalte van deze deeltjes in de menselijke ademzone. 
En aangezien de beschermende zone rond het lichaam wordt gecreëerd, maakt het niet 
uit hoe giftig deze deeltjes zijn of besmettelijk zijn!

De effectiviteit van dit apparaat is empirisch geverifieerd. Tests werden uitgevoerd in 
besloten ruimtes (bijvoorbeeld een cockpit van een vliegtuig).

Let op: Dit ionen producerende apparaat is geen medisch product. 

Verlaag of stop de door uw arts voorgeschreven behandelingskuur niet. 



Ideaal voor mensen met astma/ hooikoorts

Personal luchtreiniger heeft een aan / uit-schakelaar om het 
batterijgebruik te sparen. 

Geen ventilator, filter of onderhoud vereist. Is extreem licht, 
gebruiksvriendelijk en wordt geleverd met een oplaadbare batterij 
oplader en koord. Platina aeroion generator, galvanische coating op het 
rooster – goud. Gepatenteerd miniatuurontwerp.

Actieve zuurstofopbrengst: niet meer dan 0,028 ppm.


