
Cartridge voor
autoluchtzuiveraar

HESAMax Cartridge

 
24/7 bionische gasverwijdering

30x absorptiecapaciteit

 
HESA60EX1

Adem nooit meer chemicaliën in uw auto in
Dubblele HESAMax reinigt de lucht 24/7

De dubbele HESAMax-cartridge verwijdert effectief formaldehyde, tolueen, TVOC's, vieze luchtjes en

uitlaatgassen uit de lucht. De HESA-technologie werkt zelfs als het apparaat is uitgeschakeld, zodat chemicaliën

en geuren 24 uur per dag worden verwijderd.

HESAMax neutraliseert chemicaliën

HESAMax-technologie neutraliseert gerichte chemicaliën

Verwijdert chemicaliën en geuren 24/7

Bionica-enzymtechnologie neutraliseert chemicaliën 24 uur per dag, 7 dagen per week

Absorbeert 30x meer formaldehyde

Absorbeert 30x meer formaldehyde in vergelijking met koolstofzakken
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Kenmerken Specificaties
HESAMax neutraliseert chemicaliën

De HESAMax-technologie is speciaal

ontworpen om schadelijke gassen en geuren

in uw auto aan te pakken. De unieke

materialen die in de HESAMax-cartridge

worden gebruikt, neutraliseren zelfs effectief

kleine moleculen. Deze geavanceerde

HESAMax-cartridge, die is getest volgens

industrienormen, is bewezen superieur te zijn

in het verwijderen van formaldehyde, tolueen

en TVOC's (en die onaangename geur van een

nieuwe auto). Zo ademen u en uw gezin

tijdens het rijden gezondere lucht in.

24/7 verwijdering van chemicaliën

De HESAMax-cartridge met dubbele voeding

bevat twee soorten HESA-materiaal en

verwijdert 24 uur per dag chemicaliën en

geuren, zelfs wanneer het apparaat is

uitgeschakeld. De bionische witte kralen

bevatten een actief eiwitenzym, een

bionische technologie die de reactie van het

menselijk lichaam op formaldehyde simuleert.

Hierdoor wordt formaldehyde uit de lucht

gezogen, waarna het wordt afgebroken en

veilig in de cartridge wordt vergrendeld.

Zwarte geurkorrels absorberen ook actief en

effectief onaangename geuren. De cartridge

neutraliseert formaldehyde en geuren

(tolueen, TVOC's en ammoniak), 24/7*.

Absorbeert 30x meer formaldehyde

In vergelijking met de koolstofzakken die

gewoonlijk in andere zuiveringsapparaten

worden gebruikt, heeft de HESAMax met

dubbele voeding een veel hogere capaciteit.

Absorbeert 30x* meer formaldehyde. Dit

betekent dat de cartridge veel langer

meegaat dan standaard koolstofzakken.

Productbeschrijving

Aanduiding: HESA60

Type filter: Vervangende cartridge

Kleur: Zwart

Filtertechnologie: HESAMax

Levensduur van filter: Aanbevolen 12

maanden

Performance

Filtratie formaldehyde

Filtratie TVOC's, geuren

Filtratie ammoniak

Filtratie tolueen

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (l x b x h) (mm): 63 x 55 x

51 mm

Afmetingen doos (l x b x h) (mm): 68 x 57 x 57

mm

Gewicht doos (inclusief product) (g): 69

Gewicht van het product (g): 55

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Gezonde lucht in uw

auto

Productkenmerk: HESAMax-cartridge

Logistieke gegevens

Aantal in doos: 1

Referentie (bestelnummer): HESA60EX1

Bestelcode GOC: 01372933

EAN1 (EMEA): 8719018013729

EAN3 (EMEA): 8719018013736

* Getest in een onafhankelijk laboratorium conform

QB/T2761-2006, HESA-materiaal zonder actieve

luchtstroom, op gasafvoersnelheid gedurende 24 uur.

Capaciteit vergeleken met het gemeenschappelijke

actieve koolstofmateriaal met hetzelfde gewicht.

Benchmarktest uitgevoerd in intern testlaboratorium.
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