A Therapy Air Ion elônyei
Falra függeszthetô keskeny kialakítás
(választható felszerelési mód)
A keskeny kialakítás lehetôvé teszi a készülék falra
helyezését, így dekoratív kiegészítôje lehet minden
helységnek.
Ezt az üzemmódot egy optimális beltéri levegôkeringetéshez és a szennyezô anyagok azonnali eltávolításához terveztük.

Távirányító
A távirányító az Ön kényelmét szolgálja.

Csendes üzemmód
(Silent operation) éjjel
(Alvó üzemmód)
A készülék automatikusan és csendesen üzemel, hogy
kellemes éjjeli atmoszférát teremtsen.

Biztonságos kialakítás
a vásárlók érdekében
AUTO POWER-OFF

Minden mûvelet automatikusan leáll, ha az elülsô fedelet kinyitják. A levegô be- és kiáramlásának helyét
úgy terveztük meg, hogy az az Ön biztonságát és a
balesetek megelôzését szolgálja.

Hangulatvilágítás (Mood light)
A funkció eléréséhez a kívánt színt a készülék elején
lévô kezelôpanelen választhatja ki.

Gyermek üzemmód (Child mode)
A levegôkeringetés sebességét csökkenti, hogy megóvja a gyermekeket a megfázástól.

Védelem mindenhol
A Therapy Air Ion a Zepter International hatékony és mellékhatásoktól mentes otthoni készüléke, amely a leghatékonyabb és legkorszerûbb módon segíti Önt abban, hogy tiszta levegôt lélegezhessen
be. Modern életvitelünknek olyan sürgetô problémáira kínál megoldást, mint: olyan környezet, amely fokozattan növeli a betegségek
kialakulásának veszélyét, krónikus, inﬂuenza-jellegû betegségek kialakulása, légszennyezés, otthoni egészségkárosodás kockázata,
amely allergiát, légzési és szívkoszorúérrel kapcsolatos betegségeket,
sôt rákot is okozhat.
Most mindannyian megtapasztalhatjuk a készülék elônyeit: egyéni
vásárlóink használhatják akár az otthonukban, akár az irodában.

A divat szerelmesei sem hagyhatják ki ezt a kiváló készüléket, a
bárok illetve éttermek tulajdonosai pedig egy újabb okot adhatnak
arra, hogy a vendégek betérjenek hozzájuk.
A Therapy Air Ion egy rendkívül divatos és mutatós készülék. Kiválóan
elhelyezhetô akár otthon, akár az irodában és nélkülözhetetlen az
allergiákkal, illetve az asztmával folytatott harcban. Remekül alkalmazható munkakörnyezetben, zsúfolt területeken, éttermekben, konditermekben, mozikban, illetve minden olyan helyen, ahol az emberek
enni vagy dolgozni gyûlnek össze.
Mindenek felett azonban kiválóan használható otthon, ahol Ön és
családja a legtöbb idôt tölti.
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Periodikus (Rhythm) üzemmód

A légtisztítók
legújabb generációja
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Kockázati tényezôk
A technika fejlôdése nagy mértékben segíti életünket, ugyanakkor új
veszélyforrásokat is rejt:
• a környezetszennyezés egyre többfajta betegséget okoz
• a por, az allergének, az irritáló anyagok, a vegyszerek és a dohányfüst egyaránt veszélyeztetik közvetlen környezetünk tisztaságát
• a Környezetvédelmi Hivatal (Environment Pollution Agency – EPA)
vezette be a „beteg épület szindróma” kifejezést; a jelenség fôleg
a rossz minôségû építôanyagokból épült, új építésû épületek esetén fordul elô. Az inﬂuenzához hasonlóan krónikus megbetegedést
idézhet elô, amelynek részei mérgezô anyagokat bocsátanak ki.
• Légszennyezés (természetes és ember által okozott): a légkörbe minden évben több milliárd tonna por kerül, amelyet a légáramlatok
keringetnek bolygónkon.
• A beltéri levegô méreganyag tartalma 40-100%-kal magasabb,
mint a kültéri levegôé. Ennek legfôbb okai: az épületekben található por, allergének, irritáló anyagok, mosószerek méreganyagai, a
háztartási vegyszerek, dohányfüst, korom, égéstermékek és egyéb
kellemetlen szagok.
• Egyre gyakrabban vált ki allergiás tüneteket az épületekben található por, penész, pollen, rovarok, atkák stb.
• A passzív dohányzás irritációt, légzési és szívkoszorúérrel kapcsolatos betegségeket, valamint rákot okozhat és különösen a gyermekekre veszélyes.
Egy ember egyedül nem tudja megváltani a világot, de önmagán és
családján segíthet.
A Zepter Home Care bemutatja a hatékony és korszerû megoldást:
a Therapy Air Ion elnevezésû hatékony, otthoni használatra alkalmas
légtisztító berendezést, amelynek nincsenek ismert mellékhatásai.

Therapy Air Ion
A légtisztító berendezések legújabb
generációja

5

szûrô – egyedülálló védelem

A Zepter Therapy Air Ion készüléket 5 különbözô légszûrôvel szereltük fel:
• elektrosztatikus elôszûrô (antisztatikus szûrô)
• közepes szûrô (antibakteriális szûrô)
• HEPA szûrô (HEPA szûrô)
• ezüst allergia szûrô (anti-allergén szûrô)
• aktív szenes szagtalanító szûrô (aktív szénszûrô)
Minden szûrô külön rekeszben van. Kis helyet foglalnak el és könnyen
cserélhetôek. Minden légszennyezô részecske elpusztul, amikor az
5 szûrôn próbál átjutni, amelyek áthatolhatatlan akadályt képeznek.
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A Zepter Therapy Air Ion ötvözi a különleges szûrôk hatékonyságát a negatív ionok jótékony hatásával. A természet úgy alkot negatív ionokat, hogy az elektronokat a levegô semleges
részecskéivel kapcsolja össze. A Therapy Air Ion generátor
hasonló elv alapján alkot negatív ionokat: negatív elektródja
negatív feszültséget hoz létre, a két elektróda közötti kisülés
áramot termel, és a pólusok között lebegô molekulák negatív
töltést kapnak.

A Therapy Air Ion turbó fokozatban körülbelül 220 000 iont
termel köbcentiméterenként, amely a lehetô legegészségesebb
környezetben (például egy hatalmas vízesés mellett) található
levegô ionmennyiségének kétszerese.
(antisztatikus szûrô) a por, a penész, a hajszálak,
korpa, kisállatok szôre stb. nagyobb részecskéit
távolítja el.

2 – KÖZEPES SZÛRÔ
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(antibakteriális szûrô) eltávolítja a kisebb porszemek maradékát, az egy mikronnál nagyobb baktériumokat, a pollent stb. Eközben pedig a mellette
elhelyezkedô HEPA szûrôt is védi.

A különleges szûrôk és a negatív ionok által elért kettôs hatásnak köszönhetôen a Zepter Therapy Air Ionizáló az Ön otthonából pillanatok alatt tiszta levegôjû üdülôt varázsol.
Negatív ionokkal dúsított tiszta levegôt bocsát ki, így járulva
hozzá családja szellemi és testi egészségéhez.

A negatív ionok bizonyítottan segítenek az alábbiakban:
• a test energiaszintjének emelése
• a vérkeringés serkentése
• az anyagcsere növelése
• a test immunrendszerének erôsítése
• számos betegség megelôzése
• allergiák, asztma és légzéssel kapcsolatos betegségek
tüneteinek enyhítése
• a betegség utáni felépülés folyamatának felgyorsítása
• a fejfájás csillapítása
• a stressz hatásainak enyhítése
• segít legyôzni a félelmet és a depressziót
• erôsíti a szellemet
• javítja az alvás minôségét
• csökkenti a stressz veszélyes következményeit
• megﬁatalítja a testet
• segíti a koncentrációt és az emlékezôtehetséget
• fejleszti a kreativitást és a szellemi frissességet

A Therapy Air Ion csendesen és hatásosan mûködik. Fejlett
technológiája és minôségi alkatrészei révén használata rendkívül egyszerû:
• a ventillátor a beltér levegôjét a szûrôrendszer felé továbbítja,
• az így megtisztított levegô áthalad a negatív ion generátoron és negatív ionnal dúsul fel,
• amikor a negatív ion koncentrátum eléri a megfelelô értéket,
a negatív ionok és a levegôben keringô pozitív töltésû porszemek, valamint mikrobiológiai részecskék összekapcsolódnak,
• a porszemek súlya így megnô és mielôtt lehullanának, a
Therapy Air Ion szûrôrendszere megsemmisíti azokat,

Légies védelem
A Therapy Air Iont a letisztultság és a korszerû kialakítás jellemzi. A formatervezett kezelôfelülettel ellátott keskeny készülék a kiváló minôségû alkatrészek és a változatos színek csodálatos keveréke. Stílusos kiegészítôként szolgál klasszikus és
modern környezetben is. A Therapy Air Ion elegáns formája
megfelel a legújabb trendnek. Visszafogott szépsége alapján
nem is sejtenénk, hogy mennyire hatékonyan tisztítja a levegôt.
Ezt a professzionális készüléket a megbízható mûködés és
a stílusos kialakítás jellemzi, ráadásul rendkívül felhasználóbarát.
Vegyen egy nagy levegôt és tekintse meg.
Therapy Air Ion – nem légbôl kaptuk!

• a megtisztított levegôt a készülék ezután visszafújja a légtérbe.
A Therapy Air Ion a fentiekben leírt módon fejti ki rendkívüli
hatását.

Kiváló légtisztítás
Az antibakteriális hatású és penészölô tiabendazol (szerves
gombaölô és antibakteriális szer) elpusztítja a baktériumokat
és a penészspórákat.

Erôs szagtalanító hatás

MAGAS SZINTÛ
TECHNOLÓGIA

Egy speciális szagtalanító szûrô eltávolítja a káros gázokat és
a cigaretta-vagy ételszagokat. Mérgezô anyagok eltávolítása:
a készülék eltávolítja az illó, szerves anyagokat (toluén, benzol, xylén, sztirol, formaldehid, ammónia, acetaldehid), illetve
az ecetsavakat (kivéve a szén-dioxidot és a szén-monoxidot).

Negatív ionok létrehozása
3 – HEPA SZÛRÔ
(HEPA szûrô) a legkisebb porszemeket és a dohányfüstöt is eltávolítja, miközben az antibakteriális tiabendazol (szerves antibakteriális összetevô)
eltávolítja a mikroorganizmusokat és a penészspórát, ezáltal csökkentve a fertôzés kockázatát.
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4 – EZÜST ALLERGIA SZÛRÔ
(anti-allergén szûrô) ez a szûrô ezüst, apatit és
egy antibakteriális hatóanyag keveréke. Ez utóbbi
rendkívül hatékony a legionella baktérium ellen
(Legionella bacillus), amely különösen a csecsemôkre veszélyes.
A szûrô páfrányfenyô (gingko biloba) levél kivonatot tartalmaz, amelyet hatékonyan használnak az
asztma, a tüdôbetegségek és a keringési rendellenességek ellen, ezen kívül elpusztítja az allergia
okozóit, az inﬂuenza vírust és a baktériumokat.

A Zepter International kutatói és szakértôi egy igazán innovatív eszközt terveztek és alkottak meg az Ön számára. A berendezés magasan fejlett technológiát igénybe véve veszi fel a küzdelmet számtalan,
az egészségünkre leselkedô veszéllyel szemben annak érdekében,
hogy közvetlen környezetünk élhetôbbé váljon.
4

5 – AKTÍV SZENES SZAGTALANÍTÓ
SZÛRÔ

A nagy mennyiségû negatív ion friss levegôt biztosít a készülék
használójának.

Ezüst allergiapajzs
Az ezüst/apatit, legionella-ölô, antibakteriális bevonat egy
úgynevezett nonwoven (szálmentes) anyagra van felhordva,
amelynek célja, hogy eltávolítsa a baktériumokat és a legionella kórokozókat, amelyek különösen a gyermekekre veszélyesek. A páfrányfenyô (gingko biloba) levél kivonata segít megszabadulni az allergén anyagoktól, az inﬂuenza vírustól és a
baktériumoktól.

Turbó fokozat
A készülék turbó fokozaton rendkívül rövid idôn belül tisztítja
meg a beltéri levegôt, abban az esetben, ha a túlságosan
nagy mértékû por vagy szag szennyezné a levegôt.

KORSZERÛ
KIALAKÍTÁS

(aktív szénszûrô) erôs elszívó erejének köszönhetôen hatástalanítja a kellemetlen szagokat, a
veszélyes gázokat és az egyéb veszélyes légnemû
anyagokat.

A szûrôrendszer teljesítményét a kibocsátott negatív ionok is fokozzák.
Ez a hatékony készülék a következô részekbôl áll:
• ötszintû szûrôrendszer
• negatív ion-generátor
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1- ELEKTROSZTATIKUS ELÔSZÛRÔ

Csúcstechnológiával a kiemelkedô
eredményekért

Ezek együttes hatása rendkívül tiszta levegôt biztosít.
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1

A Therapy Air Ion igazi társ a mindennapokban.

A Therapy Air Ion rendkívüli teljesítménye és technológiája egyszerû
kezelôfelülettel mûködtethetô. Egyetlen gombnyomással beprogramozhatja beállításait. A Therapy Air Ion ideális megoldás arra, hogy
lakhelyünket tisztán és biztonságosan tarthassuk: szûr, tisztít, a levegôt pedig negatív ionokkal dúsítja.

3

Akár a természetben

A negatív ionok semlegesítik a pozitív ionok káros hatását az
emberi testre, így állítva vissza a bio-energetikus mezôt. Ezáltal
javíthatja a szervezet mûködését és az általános közérzetet.

Ez a hatékony, korszerû eszköz tetszetôs kialakítása mellett könnyen
is kezelhetô. Mûködése innovatív technológián alapul, így közvetlen
környezetünk tisztává és élhetôvé válik.
A természetben zajló folyamatokat reprodukáló Therapy Air Ion multifunkcionális, korszerû, formatervezett, használata pedig rendkívül
egyszerû. Segítségével kristálytiszta levegôjû erdôben érezheti magát.

2

Tisztító hatás

5

Ezeken a különleges szûrôkön keresztül nem tudnak áthatolni a szennyezô anyagok, így a készülék csak tiszta levegôt enged a légtérbe.
A megtisztított levegô a beépített ion-generátor
modulba ér, ahol negatív ionokkal dúsul fel.
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modern környezetben is. A Therapy Air Ion elegáns formája
megfelel a legújabb trendnek. Visszafogott szépsége alapján
nem is sejtenénk, hogy mennyire hatékonyan tisztítja a levegôt.
Ezt a professzionális készüléket a megbízható mûködés és
a stílusos kialakítás jellemzi, ráadásul rendkívül felhasználóbarát.
Vegyen egy nagy levegôt és tekintse meg.
Therapy Air Ion – nem légbôl kaptuk!

• a megtisztított levegôt a készülék ezután visszafújja a légtérbe.
A Therapy Air Ion a fentiekben leírt módon fejti ki rendkívüli
hatását.

Kiváló légtisztítás
Az antibakteriális hatású és penészölô tiabendazol (szerves
gombaölô és antibakteriális szer) elpusztítja a baktériumokat
és a penészspórákat.

Erôs szagtalanító hatás

MAGAS SZINTÛ
TECHNOLÓGIA

Egy speciális szagtalanító szûrô eltávolítja a káros gázokat és
a cigaretta-vagy ételszagokat. Mérgezô anyagok eltávolítása:
a készülék eltávolítja az illó, szerves anyagokat (toluén, benzol, xylén, sztirol, formaldehid, ammónia, acetaldehid), illetve
az ecetsavakat (kivéve a szén-dioxidot és a szén-monoxidot).

Negatív ionok létrehozása
3 – HEPA SZÛRÔ
(HEPA szûrô) a legkisebb porszemeket és a dohányfüstöt is eltávolítja, miközben az antibakteriális tiabendazol (szerves antibakteriális összetevô)
eltávolítja a mikroorganizmusokat és a penészspórát, ezáltal csökkentve a fertôzés kockázatát.
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4 – EZÜST ALLERGIA SZÛRÔ
(anti-allergén szûrô) ez a szûrô ezüst, apatit és
egy antibakteriális hatóanyag keveréke. Ez utóbbi
rendkívül hatékony a legionella baktérium ellen
(Legionella bacillus), amely különösen a csecsemôkre veszélyes.
A szûrô páfrányfenyô (gingko biloba) levél kivonatot tartalmaz, amelyet hatékonyan használnak az
asztma, a tüdôbetegségek és a keringési rendellenességek ellen, ezen kívül elpusztítja az allergia
okozóit, az inﬂuenza vírust és a baktériumokat.

A Zepter International kutatói és szakértôi egy igazán innovatív eszközt terveztek és alkottak meg az Ön számára. A berendezés magasan fejlett technológiát igénybe véve veszi fel a küzdelmet számtalan,
az egészségünkre leselkedô veszéllyel szemben annak érdekében,
hogy közvetlen környezetünk élhetôbbé váljon.
4

5 – AKTÍV SZENES SZAGTALANÍTÓ
SZÛRÔ

A nagy mennyiségû negatív ion friss levegôt biztosít a készülék
használójának.

Ezüst allergiapajzs
Az ezüst/apatit, legionella-ölô, antibakteriális bevonat egy
úgynevezett nonwoven (szálmentes) anyagra van felhordva,
amelynek célja, hogy eltávolítsa a baktériumokat és a legionella kórokozókat, amelyek különösen a gyermekekre veszélyesek. A páfrányfenyô (gingko biloba) levél kivonata segít megszabadulni az allergén anyagoktól, az inﬂuenza vírustól és a
baktériumoktól.

Turbó fokozat
A készülék turbó fokozaton rendkívül rövid idôn belül tisztítja
meg a beltéri levegôt, abban az esetben, ha a túlságosan
nagy mértékû por vagy szag szennyezné a levegôt.

KORSZERÛ
KIALAKÍTÁS

(aktív szénszûrô) erôs elszívó erejének köszönhetôen hatástalanítja a kellemetlen szagokat, a
veszélyes gázokat és az egyéb veszélyes légnemû
anyagokat.

A szûrôrendszer teljesítményét a kibocsátott negatív ionok is fokozzák.
Ez a hatékony készülék a következô részekbôl áll:
• ötszintû szûrôrendszer
• negatív ion-generátor
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Csúcstechnológiával a kiemelkedô
eredményekért

Ezek együttes hatása rendkívül tiszta levegôt biztosít.
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A Therapy Air Ion igazi társ a mindennapokban.

A Therapy Air Ion rendkívüli teljesítménye és technológiája egyszerû
kezelôfelülettel mûködtethetô. Egyetlen gombnyomással beprogramozhatja beállításait. A Therapy Air Ion ideális megoldás arra, hogy
lakhelyünket tisztán és biztonságosan tarthassuk: szûr, tisztít, a levegôt pedig negatív ionokkal dúsítja.

3

Akár a természetben

A negatív ionok semlegesítik a pozitív ionok káros hatását az
emberi testre, így állítva vissza a bio-energetikus mezôt. Ezáltal
javíthatja a szervezet mûködését és az általános közérzetet.

Ez a hatékony, korszerû eszköz tetszetôs kialakítása mellett könnyen
is kezelhetô. Mûködése innovatív technológián alapul, így közvetlen
környezetünk tisztává és élhetôvé válik.
A természetben zajló folyamatokat reprodukáló Therapy Air Ion multifunkcionális, korszerû, formatervezett, használata pedig rendkívül
egyszerû. Segítségével kristálytiszta levegôjû erdôben érezheti magát.

2

Tisztító hatás

5

Ezeken a különleges szûrôkön keresztül nem tudnak áthatolni a szennyezô anyagok, így a készülék csak tiszta levegôt enged a légtérbe.
A megtisztított levegô a beépített ion-generátor
modulba ér, ahol negatív ionokkal dúsul fel.
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Kockázati tényezôk
A technika fejlôdése nagy mértékben segíti életünket, ugyanakkor új
veszélyforrásokat is rejt:
• a környezetszennyezés egyre többfajta betegséget okoz
• a por, az allergének, az irritáló anyagok, a vegyszerek és a dohányfüst egyaránt veszélyeztetik közvetlen környezetünk tisztaságát
• a Környezetvédelmi Hivatal (Environment Pollution Agency – EPA)
vezette be a „beteg épület szindróma” kifejezést; a jelenség fôleg
a rossz minôségû építôanyagokból épült, új építésû épületek esetén fordul elô. Az inﬂuenzához hasonlóan krónikus megbetegedést
idézhet elô, amelynek részei mérgezô anyagokat bocsátanak ki.
• Légszennyezés (természetes és ember által okozott): a légkörbe minden évben több milliárd tonna por kerül, amelyet a légáramlatok
keringetnek bolygónkon.
• A beltéri levegô méreganyag tartalma 40-100%-kal magasabb,
mint a kültéri levegôé. Ennek legfôbb okai: az épületekben található por, allergének, irritáló anyagok, mosószerek méreganyagai, a
háztartási vegyszerek, dohányfüst, korom, égéstermékek és egyéb
kellemetlen szagok.
• Egyre gyakrabban vált ki allergiás tüneteket az épületekben található por, penész, pollen, rovarok, atkák stb.
• A passzív dohányzás irritációt, légzési és szívkoszorúérrel kapcsolatos betegségeket, valamint rákot okozhat és különösen a gyermekekre veszélyes.
Egy ember egyedül nem tudja megváltani a világot, de önmagán és
családján segíthet.
A Zepter Home Care bemutatja a hatékony és korszerû megoldást:
a Therapy Air Ion elnevezésû hatékony, otthoni használatra alkalmas
légtisztító berendezést, amelynek nincsenek ismert mellékhatásai.

Therapy Air Ion
A légtisztító berendezések legújabb
generációja

5

szûrô – egyedülálló védelem

A Zepter Therapy Air Ion készüléket 5 különbözô légszûrôvel szereltük fel:
• elektrosztatikus elôszûrô (antisztatikus szûrô)
• közepes szûrô (antibakteriális szûrô)
• HEPA szûrô (HEPA szûrô)
• ezüst allergia szûrô (anti-allergén szûrô)
• aktív szenes szagtalanító szûrô (aktív szénszûrô)
Minden szûrô külön rekeszben van. Kis helyet foglalnak el és könnyen
cserélhetôek. Minden légszennyezô részecske elpusztul, amikor az
5 szûrôn próbál átjutni, amelyek áthatolhatatlan akadályt képeznek.

1

A Zepter Therapy Air Ion ötvözi a különleges szûrôk hatékonyságát a negatív ionok jótékony hatásával. A természet úgy alkot negatív ionokat, hogy az elektronokat a levegô semleges
részecskéivel kapcsolja össze. A Therapy Air Ion generátor
hasonló elv alapján alkot negatív ionokat: negatív elektródja
negatív feszültséget hoz létre, a két elektróda közötti kisülés
áramot termel, és a pólusok között lebegô molekulák negatív
töltést kapnak.

A Therapy Air Ion turbó fokozatban körülbelül 220 000 iont
termel köbcentiméterenként, amely a lehetô legegészségesebb
környezetben (például egy hatalmas vízesés mellett) található
levegô ionmennyiségének kétszerese.
(antisztatikus szûrô) a por, a penész, a hajszálak,
korpa, kisállatok szôre stb. nagyobb részecskéit
távolítja el.

2 – KÖZEPES SZÛRÔ

2

(antibakteriális szûrô) eltávolítja a kisebb porszemek maradékát, az egy mikronnál nagyobb baktériumokat, a pollent stb. Eközben pedig a mellette
elhelyezkedô HEPA szûrôt is védi.

A különleges szûrôk és a negatív ionok által elért kettôs hatásnak köszönhetôen a Zepter Therapy Air Ionizáló az Ön otthonából pillanatok alatt tiszta levegôjû üdülôt varázsol.
Negatív ionokkal dúsított tiszta levegôt bocsát ki, így járulva
hozzá családja szellemi és testi egészségéhez.

A negatív ionok bizonyítottan segítenek az alábbiakban:
• a test energiaszintjének emelése
• a vérkeringés serkentése
• az anyagcsere növelése
• a test immunrendszerének erôsítése
• számos betegség megelôzése
• allergiák, asztma és légzéssel kapcsolatos betegségek
tüneteinek enyhítése
• a betegség utáni felépülés folyamatának felgyorsítása
• a fejfájás csillapítása
• a stressz hatásainak enyhítése
• segít legyôzni a félelmet és a depressziót
• erôsíti a szellemet
• javítja az alvás minôségét
• csökkenti a stressz veszélyes következményeit
• megﬁatalítja a testet
• segíti a koncentrációt és az emlékezôtehetséget
• fejleszti a kreativitást és a szellemi frissességet

A Therapy Air Ion csendesen és hatásosan mûködik. Fejlett
technológiája és minôségi alkatrészei révén használata rendkívül egyszerû:
• a ventillátor a beltér levegôjét a szûrôrendszer felé továbbítja,
• az így megtisztított levegô áthalad a negatív ion generátoron és negatív ionnal dúsul fel,
• amikor a negatív ion koncentrátum eléri a megfelelô értéket,
a negatív ionok és a levegôben keringô pozitív töltésû porszemek, valamint mikrobiológiai részecskék összekapcsolódnak,
• a porszemek súlya így megnô és mielôtt lehullanának, a
Therapy Air Ion szûrôrendszere megsemmisíti azokat,

Légies védelem
A Therapy Air Iont a letisztultság és a korszerû kialakítás jellemzi. A formatervezett kezelôfelülettel ellátott keskeny készülék a kiváló minôségû alkatrészek és a változatos színek csodálatos keveréke. Stílusos kiegészítôként szolgál klasszikus és
modern környezetben is. A Therapy Air Ion elegáns formája
megfelel a legújabb trendnek. Visszafogott szépsége alapján
nem is sejtenénk, hogy mennyire hatékonyan tisztítja a levegôt.
Ezt a professzionális készüléket a megbízható mûködés és
a stílusos kialakítás jellemzi, ráadásul rendkívül felhasználóbarát.
Vegyen egy nagy levegôt és tekintse meg.
Therapy Air Ion – nem légbôl kaptuk!

• a megtisztított levegôt a készülék ezután visszafújja a légtérbe.
A Therapy Air Ion a fentiekben leírt módon fejti ki rendkívüli
hatását.

Kiváló légtisztítás
Az antibakteriális hatású és penészölô tiabendazol (szerves
gombaölô és antibakteriális szer) elpusztítja a baktériumokat
és a penészspórákat.

Erôs szagtalanító hatás

MAGAS SZINTÛ
TECHNOLÓGIA

Egy speciális szagtalanító szûrô eltávolítja a káros gázokat és
a cigaretta-vagy ételszagokat. Mérgezô anyagok eltávolítása:
a készülék eltávolítja az illó, szerves anyagokat (toluén, benzol, xylén, sztirol, formaldehid, ammónia, acetaldehid), illetve
az ecetsavakat (kivéve a szén-dioxidot és a szén-monoxidot).

Negatív ionok létrehozása
3 – HEPA SZÛRÔ
(HEPA szûrô) a legkisebb porszemeket és a dohányfüstöt is eltávolítja, miközben az antibakteriális tiabendazol (szerves antibakteriális összetevô)
eltávolítja a mikroorganizmusokat és a penészspórát, ezáltal csökkentve a fertôzés kockázatát.
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4 – EZÜST ALLERGIA SZÛRÔ
(anti-allergén szûrô) ez a szûrô ezüst, apatit és
egy antibakteriális hatóanyag keveréke. Ez utóbbi
rendkívül hatékony a legionella baktérium ellen
(Legionella bacillus), amely különösen a csecsemôkre veszélyes.
A szûrô páfrányfenyô (gingko biloba) levél kivonatot tartalmaz, amelyet hatékonyan használnak az
asztma, a tüdôbetegségek és a keringési rendellenességek ellen, ezen kívül elpusztítja az allergia
okozóit, az inﬂuenza vírust és a baktériumokat.

A Zepter International kutatói és szakértôi egy igazán innovatív eszközt terveztek és alkottak meg az Ön számára. A berendezés magasan fejlett technológiát igénybe véve veszi fel a küzdelmet számtalan,
az egészségünkre leselkedô veszéllyel szemben annak érdekében,
hogy közvetlen környezetünk élhetôbbé váljon.
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5 – AKTÍV SZENES SZAGTALANÍTÓ
SZÛRÔ

A nagy mennyiségû negatív ion friss levegôt biztosít a készülék
használójának.

Ezüst allergiapajzs
Az ezüst/apatit, legionella-ölô, antibakteriális bevonat egy
úgynevezett nonwoven (szálmentes) anyagra van felhordva,
amelynek célja, hogy eltávolítsa a baktériumokat és a legionella kórokozókat, amelyek különösen a gyermekekre veszélyesek. A páfrányfenyô (gingko biloba) levél kivonata segít megszabadulni az allergén anyagoktól, az inﬂuenza vírustól és a
baktériumoktól.

Turbó fokozat
A készülék turbó fokozaton rendkívül rövid idôn belül tisztítja
meg a beltéri levegôt, abban az esetben, ha a túlságosan
nagy mértékû por vagy szag szennyezné a levegôt.

KORSZERÛ
KIALAKÍTÁS

(aktív szénszûrô) erôs elszívó erejének köszönhetôen hatástalanítja a kellemetlen szagokat, a
veszélyes gázokat és az egyéb veszélyes légnemû
anyagokat.

A szûrôrendszer teljesítményét a kibocsátott negatív ionok is fokozzák.
Ez a hatékony készülék a következô részekbôl áll:
• ötszintû szûrôrendszer
• negatív ion-generátor
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Ezek együttes hatása rendkívül tiszta levegôt biztosít.
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A Therapy Air Ion igazi társ a mindennapokban.

A Therapy Air Ion rendkívüli teljesítménye és technológiája egyszerû
kezelôfelülettel mûködtethetô. Egyetlen gombnyomással beprogramozhatja beállításait. A Therapy Air Ion ideális megoldás arra, hogy
lakhelyünket tisztán és biztonságosan tarthassuk: szûr, tisztít, a levegôt pedig negatív ionokkal dúsítja.

3

Akár a természetben

A negatív ionok semlegesítik a pozitív ionok káros hatását az
emberi testre, így állítva vissza a bio-energetikus mezôt. Ezáltal
javíthatja a szervezet mûködését és az általános közérzetet.

Ez a hatékony, korszerû eszköz tetszetôs kialakítása mellett könnyen
is kezelhetô. Mûködése innovatív technológián alapul, így közvetlen
környezetünk tisztává és élhetôvé válik.
A természetben zajló folyamatokat reprodukáló Therapy Air Ion multifunkcionális, korszerû, formatervezett, használata pedig rendkívül
egyszerû. Segítségével kristálytiszta levegôjû erdôben érezheti magát.

2

Tisztító hatás
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Ezeken a különleges szûrôkön keresztül nem tudnak áthatolni a szennyezô anyagok, így a készülék csak tiszta levegôt enged a légtérbe.
A megtisztított levegô a beépített ion-generátor
modulba ér, ahol negatív ionokkal dúsul fel.
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A Therapy Air Ion elônyei
Falra függeszthetô keskeny kialakítás
(választható felszerelési mód)
A keskeny kialakítás lehetôvé teszi a készülék falra
helyezését, így dekoratív kiegészítôje lehet minden
helységnek.
Ezt az üzemmódot egy optimális beltéri levegôkeringetéshez és a szennyezô anyagok azonnali eltávolításához terveztük.

Távirányító
A távirányító az Ön kényelmét szolgálja.

Csendes üzemmód
(Silent operation) éjjel
(Alvó üzemmód)
A készülék automatikusan és csendesen üzemel, hogy
kellemes éjjeli atmoszférát teremtsen.

Biztonságos kialakítás
a vásárlók érdekében
AUTO POWER-OFF

Minden mûvelet automatikusan leáll, ha az elülsô fedelet kinyitják. A levegô be- és kiáramlásának helyét
úgy terveztük meg, hogy az az Ön biztonságát és a
balesetek megelôzését szolgálja.

Hangulatvilágítás (Mood light)
A funkció eléréséhez a kívánt színt a készülék elején
lévô kezelôpanelen választhatja ki.

Gyermek üzemmód (Child mode)
A levegôkeringetés sebességét csökkenti, hogy megóvja a gyermekeket a megfázástól.

Védelem mindenhol
A Therapy Air Ion a Zepter International hatékony és mellékhatásoktól mentes otthoni készüléke, amely a leghatékonyabb és legkorszerûbb módon segíti Önt abban, hogy tiszta levegôt lélegezhessen
be. Modern életvitelünknek olyan sürgetô problémáira kínál megoldást, mint: olyan környezet, amely fokozattan növeli a betegségek
kialakulásának veszélyét, krónikus, inﬂuenza-jellegû betegségek kialakulása, légszennyezés, otthoni egészségkárosodás kockázata,
amely allergiát, légzési és szívkoszorúérrel kapcsolatos betegségeket,
sôt rákot is okozhat.
Most mindannyian megtapasztalhatjuk a készülék elônyeit: egyéni
vásárlóink használhatják akár az otthonukban, akár az irodában.

A divat szerelmesei sem hagyhatják ki ezt a kiváló készüléket, a
bárok illetve éttermek tulajdonosai pedig egy újabb okot adhatnak
arra, hogy a vendégek betérjenek hozzájuk.
A Therapy Air Ion egy rendkívül divatos és mutatós készülék. Kiválóan
elhelyezhetô akár otthon, akár az irodában és nélkülözhetetlen az
allergiákkal, illetve az asztmával folytatott harcban. Remekül alkalmazható munkakörnyezetben, zsúfolt területeken, éttermekben, konditermekben, mozikban, illetve minden olyan helyen, ahol az emberek
enni vagy dolgozni gyûlnek össze.
Mindenek felett azonban kiválóan használható otthon, ahol Ön és
családja a legtöbb idôt tölti.
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Periodikus (Rhythm) üzemmód

A légtisztítók
legújabb generációja
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A Therapy Air Ion elônyei
Falra függeszthetô keskeny kialakítás
(választható felszerelési mód)
A keskeny kialakítás lehetôvé teszi a készülék falra
helyezését, így dekoratív kiegészítôje lehet minden
helységnek.
Ezt az üzemmódot egy optimális beltéri levegôkeringetéshez és a szennyezô anyagok azonnali eltávolításához terveztük.

Távirányító
A távirányító az Ön kényelmét szolgálja.

Csendes üzemmód
(Silent operation) éjjel
(Alvó üzemmód)
A készülék automatikusan és csendesen üzemel, hogy
kellemes éjjeli atmoszférát teremtsen.

Biztonságos kialakítás
a vásárlók érdekében
AUTO POWER-OFF

Minden mûvelet automatikusan leáll, ha az elülsô fedelet kinyitják. A levegô be- és kiáramlásának helyét
úgy terveztük meg, hogy az az Ön biztonságát és a
balesetek megelôzését szolgálja.

Hangulatvilágítás (Mood light)
A funkció eléréséhez a kívánt színt a készülék elején
lévô kezelôpanelen választhatja ki.

Gyermek üzemmód (Child mode)
A levegôkeringetés sebességét csökkenti, hogy megóvja a gyermekeket a megfázástól.

Védelem mindenhol
A Therapy Air Ion a Zepter International hatékony és mellékhatásoktól mentes otthoni készüléke, amely a leghatékonyabb és legkorszerûbb módon segíti Önt abban, hogy tiszta levegôt lélegezhessen
be. Modern életvitelünknek olyan sürgetô problémáira kínál megoldást, mint: olyan környezet, amely fokozattan növeli a betegségek
kialakulásának veszélyét, krónikus, inﬂuenza-jellegû betegségek kialakulása, légszennyezés, otthoni egészségkárosodás kockázata,
amely allergiát, légzési és szívkoszorúérrel kapcsolatos betegségeket,
sôt rákot is okozhat.
Most mindannyian megtapasztalhatjuk a készülék elônyeit: egyéni
vásárlóink használhatják akár az otthonukban, akár az irodában.

A divat szerelmesei sem hagyhatják ki ezt a kiváló készüléket, a
bárok illetve éttermek tulajdonosai pedig egy újabb okot adhatnak
arra, hogy a vendégek betérjenek hozzájuk.
A Therapy Air Ion egy rendkívül divatos és mutatós készülék. Kiválóan
elhelyezhetô akár otthon, akár az irodában és nélkülözhetetlen az
allergiákkal, illetve az asztmával folytatott harcban. Remekül alkalmazható munkakörnyezetben, zsúfolt területeken, éttermekben, konditermekben, mozikban, illetve minden olyan helyen, ahol az emberek
enni vagy dolgozni gyûlnek össze.
Mindenek felett azonban kiválóan használható otthon, ahol Ön és
családja a legtöbb idôt tölti.
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