
Filter voor
luchtzuiveraar in de auto

SaniFilter Plus 100

 
Vangt fijne deeltjes van 0,004

µm

Stopt de groei van micro-

organismen

 
SNF100EX1

Geruststellende bescherming tegen bacteriën en virussen
Vangt de kleine deeltjes op die andere filters missen

Sanifilter Plus is een geavanceerd filter voor de GoPure 5611-luchtzuiveraar voor auto's. Uitgerust met een

antimicrobiële laag vangt deze effectief 99% van de ultrafijne deeltjes op die in uw auto zweven, inclusief

virussen en bacteriën.

Vangt en vernietigt virussen en bacteriën

Filter vangt > 99% van de deeltjes, tot wel 0,004 µm*

Remt de groei van schadelijke micro-organismen

Remt de groei van schadelijke micro-organismen



Filter voor luchtzuiveraar in de auto SNF100EX1/10

Kenmerken Specificaties
Vangt minuscule deeltjes

De SaniFilter Plus vangt een

verbazingwekkende 99% van de ultrafijne

deeltjes op die in de lucht in uw auto zweven,

zo klein als 0,004 µm, 40 x kleiner dan SARS,

waar het coronavirus uit is voortgekomen, en

100 x kleiner dan bacteriën. Vangt microben

op effectieve wijze uit de lucht die door het

filter stroomt.

Stopt de groei van micro-organismen

SaniFilter Plus bevat een speciale

antimicrobiële laag die de groei van micro-

organismen en andere vervuilende stoffen in

de lucht remt. Hierdoor circuleren microben

niet meer door de lucht die u inademt,

waardoor de kans op verspreiding van

bacteriën of virussen wordt verkleind.

Productbeschrijving

Aanduiding: SNF100

Type filter: Vervangend filter

Kleur: Wit

Filtertechnologie: HEPA

Levensduur van filter: Aanbevolen 12

maanden

Performance

Filtering van bacteriën/virussen

Efficiëntie luchtzuivering (min): 99% van zo

klein als 0,004 µm*

Filtratie van allergenen in de lucht

Filtratie PM1, PM2.5

Remt de groei van bacteriën

Remt de groei van meeldauw

Remt de groei van virussen

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (l x b x h) (mm): 100 x 60

x 12 mm

Afmetingen doos (l x b x h) (mm): 108 x 63 x

15 mm

Gewicht doos (inclusief product) (g): 25

Gewicht van het product (g): 15

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Gezonde lucht in uw

auto

Productkenmerk: SaniFilter Plus 100

Logistieke gegevens

Aantal in doos: 1

Referentie (bestelnummer): SNF100EX1

Bestelcode GOC: 01370533

EAN1 (EMEA): 8719018013705

EAN3 (EMEA): 8719018013712

* Geteste efficiëntie van deeltjesverwijdering bij één

doorgang van SaniFilter Plus bij IUTA-lab in Duitsland:

grootte van virussen en bacteriën gepubliceerd in een

microbiologisch risicobeoordelingsrapport van 2008

van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
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