
 

SPECIFIKATIONER: 

Aerus® FRESH AIR Personal  

Teknologi Nåle-punkt iongenerator 

Strøm 

Genopladeligt Lithium Batteri 
via medfølgende USB led-
ning. 

Forbrug: 0,03Watt 

Drift tid. Max 24 timer pr fuld opladning 

Mekanisk Tænd/sluk knap 

Dimensioner 9,65 x 5,59 x 2,54 cm 

Vægt 51 gram 

Drifts temp. NA 

Arbejdsområde Op til 1,3 m2  / 3,1m3 

Aerus® FRESH AIR Personal er en letvægt luft renser til din personlige 

sfære for reduktion af allergener og partikler i luften omkring dig. 

Aerus® FRESH AIR Personal, med sin indbyggede iongenerator, til-

trækker og fanger partikler og reducerer dermed mængden af aller-

gener og andre forurenende partikler i luften du indånder. 

Fordele 

 Skaber en zone omkring brugeren  med en betydelig formindskel-

se af koncentrationer af allergener, røg, støv, lugt og pollen i 

luften der indåndes. 

 Forfrisker luften og fjerne lugte uden brug af Ozon (O3) 

 Reducerer luftbårne kontaminanter og allergener der kan forårsa-

ge astma og allergi symptomer. 

Giver en renere luft til indånding uanset hvor du er 

 

Kan med fordel bruges af  

 Personer i sundheds sektoren 

 Personer der er udsat for smitte og lukt gener 

 Personer med nedsat immunforsvar. 

 Personer der rejser hyppigt. 

 Alle der ønsker at indånde en renere luft. 

 

Hvordan virker den? 

 Aerus® FRESH AIR Personal med ion-generator skaber en partikel 

reduceret zone omkring brugeren ved at generer ion strømme der 

får partiklerne til at samles sig i større tunge klynger der falder ud 

af luften i zonen.  

 100% Lydløs, ingen ventilator, intet dyrt filter der skal udskiftes. 

Ingen vedligeholdelse. Kun genopladning af Lithium batteriet  via 

den medfølgende USB ledning fra din egen mobiltelefon oplader. 

 

Smarte Features 

 Kan bæres på flere måder. Om halsen med den medfølgende nak-

kestrop. I bæltet/brystlommen ved hjælp af den indbyggede clip, 

eller på bordet ved hjælp af den medfølgende bordstander. 

Aerus
©
 FRESH AIR Personal 

Eksklusiv forhandler af VentiTech© og  ActivTek©  med  ActivePure© Technology 
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