
Filtro para purificador
de ar para automóvel

HESAMax Cartridge

 
Rem. gases 24 h p/ dia c/ tecn.

biónica

30x a capacidade de absorção

 
HESA60EX1

Não volte a respirar produtos químicos no seu automóvel
O HESAMax de dupla potência limpa o ar 24 horas por dia, 7 dias por semana

O filtro HESAMax de dupla potência remove eficazmente do ar partículas de formaldeído, tolueno, compostos

orgânicos voláteis totais (COVT), maus odores e gases de escape. A sua tecnologia HESA funciona mesmo

quando o dispositivo está desligado, para que este elimine produtos químicos e odores 24 horas por dia.

O HESAMax neutraliza os produtos químicos

A tecnologia HESAMax neutraliza os produtos químicos visados

Remove produtos químicos e odores 24 horas por dia

A tecnologia biónica de enzimas neutraliza os produtos químicos 24 horas por dia, 7 dias por semana

Absorve 30x mais formaldeído

Absorve 30x mais formaldeído do que os sacos de carbono
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Destaques Especificações
O HESAMax neutraliza os produtos químicos

A tecnologia HESAMax foi concebida

especificamente para eliminar os gases

nocivos e os odores do seu automóvel. Os

materiais únicos utilizados no filtro HESAMax

neutralizam com uma eficiência muito

elevada até as substâncias químicas cujas

moléculas são muito pequenas. Testado de

acordo com as normas da indústria, foi

comprovada a superioridade deste filtro

HESAMax no que diz respeito à remoção de

formaldeído, tolueno e compostos orgânicos

voláteis totais (COVT), (assim como aqueles

cheiros desagradáveis, caraterísticos de um

carro novo), para que toda a sua família

respire um ar mais saudável no interior do

automóvel.

Remoção de produtos químicos 24 h por dia

com tecnologia biónica

Com 2 tipos de materiais HESA, filtro

HESAMax de dupla potência elimina os

produtos químicos e os odores 24 horas por

dia, 7 dias por semana, mesmo quando o

dispositivo está desligado. As esferas biónicas

brancas contêm uma enzima de proteína

ativa, uma tecnologia biónica que simula a

reação do corpo humano ao formaldeído. Este

processo remove o formaldeído do ar,

dissipando-o e confinando-o com segurança

no filtro. As esferas pretas antiodor também

absorvem ativamente odores desagradáveis

com uma eficiência elevada. Desta forma, o

filtro neutraliza partículas de formaldeído e

odores

(tolueno, compostos orgânicos voláteis totais

(COVT) e amoníaco), 24 horas por dia, 7 dias

por semana*.

Absorve 30x mais formaldeído

Em comparação com os sacos de carbono

normalmente utilizados noutros dispositivos

de purificação, o HESAMax de dupla potência

tem uma capacidade muito maior, capaz de

absorver 30 vezes* mais partículas de

formaldeído. Isto significa que o filtro dura

muito mais tempo do que os normais sacos

de carbono.

Descrição do produto

Designação: HESA60

Tipo de filtro: Filtro de substituição

Cor: Preto

Tecnologia de filtro: HESAMax

Vida útil do filtro: Recomenda-se a

substituição a cada 12 meses

desempenho

Filtragem de formaldeído

Filtragem de COVT, odor

Filtragem de amoníaco

Filtragem de tolueno

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA) (mm):

63x55x51mm

Dimensões da caixa (CxLxA) (mm):

68x57x57mm

Peso da caixa (inclui produto) (g): 69

Peso do produto (g): 55

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Ar saudável no seu

automóvel

Destaque do produto: Filtro HESAMax

Dados logísticos

Quantidade na caixa: 1

Referência (registo de encomendas):

HESA60EX1

Código de encomenda GOC: 01372933

EAN1 (EMEA): 8719018013729

EAN3 (EMEA): 8719018013736

* Testado por um laboratório independente de acordo

com a norma QB/T2761-2006, material HESA sem fluxo

de ar ativo, para verificar a taxa de remoção de gás ao

longo de 24 horas. A capacidade é comparada com o

material de carbono ativado comum com o mesmo

peso. Teste de referência realizado num laboratório

interno.
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