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 Απολυμάνετε τον αέρα που 
αναπνέετε κάθε μέρα.

Επιπλέον εξουδετερώνει ιούς σε επιφάνειες.
Σε αντίθεση με άλλους καθαριστές αέρα, το 
BKM®900XL καθαρίζει ενεργά τον αέρα ΚΑΙ τις 
επιφάνειες σε ένα δωμάτιο. Μπορεί στην 
πραγματικότητα να εξουδετερώσει ιούς σε επιφάνειες 
όπως σε μια λαβή πόρτας.
Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι η τεχνολογία 
της συσκευής, εξουδετέρωσε το 99% του ιού MERS 
σε μια επιφάνεια σε μόλις 4 ώρες.
Αντίθετα, μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα 
(UA) διαπίστωσε ότι εάν ένας μεμονωμένος 
άρρωστος υπάλληλος ήρθε στη δουλειά, τότε το 50% 
των επιφανειών που αγγίζονταν συνήθως στο 
γραφείο θα μολύνονταν από έναν ιό μέχρι το 
μεσημεριανό γεύμα (μόλις 4 ώρες). Ευτυχώς, το 
BKM®900XL μπορεί να καθαρίσει τον αέρα, ακόμα 
και μια επιφάνεια που έχει ήδη μολυνθεί με κάτι σαν 
ιό, βακτήρια ή μούχλα.

Πλήρες σύστημα παραγωγής 
αποστειρωμένου αέρα

Είναι ένας ισχυρός συνδυασμός τεχνολογίας AHPCO, UV και 
ιονισμού ικανών να καλύψουν μεγάλους χώρους έως 250 τ.μ. 

Το BKM®900XL χρησιμοποιείται σε χιλιάδες σπίτια και σε μερικά από τα 
κορυφαία ξενοδοχεία, ιατρικές εγκαταστάσεις και θέρετρα σε όλο τον 
κόσμο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο Όγκος αέρα* Περιοχή επίδρασης* Επίπεδα Όζοντος Power supply Power

BKM 900XL 690m3/h max 230m2 0,05ppm
100-240V 
50/60Hz 15W

*μέσα σε 24 ώρες



Καταστρέφει έως και 
99% των 

αλλεργιογόνων 

ȾŬŰŬůŰɟɏűŮɘ 
Űɞ 99% Űɤɜ 
ɓŬəŰɖɟɑɤɜ

Καταστρέφει έως και 99%
τον σχηματισμό μούχλας

Εξαλείφει έως 
και 99% οσμές 

ContaminantsPathogens

COLDS
FLUS
VIRUSES

Κορυφαία χαρακτηριστικά
Δεν χρειάζεται συντήρηση.
Τα φίλτρα δεν χρειάζεται ποτέ να αντικατασταθούν.
Τα AHPCO Cells χρειάζεται αντικατάσταση μόνο κάθε 
δύο χρόνια. 2 εύχρηστες οπές στερέωσης εάν θέλετε 
να το τοποθετήσετε σε έναν τοίχο, βάρους μικρότερου 
από 1Kg.
Καλύπτει έως και 250 τ.μ.

Patent pending silver plus PCO 
Περίβλημα που περιέχει μέταλλα νανομεγέθους από:

Ασήμι
Νικέλιο
Ρόδιο
+

Χαλκό
Τιτάνιο
Αυτά τα πέντε μέταλλα δρουν ως καταλύτης με 
τα σωματίδια νανο-μεγέθους, αυξάνοντας τον 
κινητικό ρυθμό αντίδρασης.

ȹɖɛɘɞɡɟɔŮɑ ɏɜŬ 
űɟɎɔɛŬ Ůɛˊɧŭɘůɖɠ 

Űɤɜ ˊŮɟɘŰŰɩɜ 
ɞɝŮɘŭɤŰɘəɩɜ

Ευρύ φάσμα υπεριώδους φωτός, για την 
αναπαραγωγή οξειδωτικών και ιονιστικών οφελών 
που δημιουργούνται στη φύση από τον ήλιο. 
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