
Luchtzuivering dat 
het verschil maakt!
Deep Clean Air Techniek heeft al veel mensen blij mogen 
maken die problemen heeft met de luchtwegen. o.a. huismijt 
verwijderen we in 24 uur.

Onze technologie wordt aanbevolen door longartsen. Of u nu 
op het kantoor, in huis, caravan of in de auto verblijft, met 
onze technologie die mede ontwikkeld is door de NASA wordt 
u leven aangenamer.

Niet meer wakker worden met een verstopte neus, actiever 
en fitter op uw werk en een gezonde leefruimte in uw 
woonkamer, dat is wat wij kunnen garanderen.

In deze brochure vindt u de informatie over onze producten 
die te verkrijgen zijn.

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR ASTMA, HOOIKOORTS, 
ALLERGIEEN & COVID!



Deep Clean Air Technologie



FA 279



FA 50



DCAT Persoonlijke Reiniger

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: 43 gr Ionen uitgang: 6 miljoen / cm3

Onderhoudsvrij

Opladen via elke USB-oplader



Car Air Purifier

DCAT Car Air Purifier is een product dat onze nieuwste technologieën en ontwerpen combineert om 
ervoor te zorgen dat u gemakkelijker, schoner en gezonder ademt. De DCAT Car Air Purifier is 
gewapend met één UVC-lamp met hoge intensiteit om de oxidatie- en ionisatieprocessen van de 
natuur na te bootsen.

Luchtreiniger voor elke denkbare situatie: in een kleine auto, grote vrachtwagen, hotel of camper. 
Verwijdert rook, stinkende geuren (nicotine, hondegeur) en ook vervuilende stoffen op 
oppervlakken, zodat u kunt genieten van uw verblijf zonder zorgen over het milieu.

Technologie: Ionisatie, ActivePure (RCI). 

Stroomverbruik: 12 volt, 10 watt 

filters: geen 

Bereik: 20 m2

Afmeting: 10.16 cm B x breed x 3.7 cm x 15.26 cm (zonder basis) 

Gewicht: 0,2 kg






