
 

 أنيون األوزونمنقيات الهواء 

Air Purifier Ozone Anion  

 أمراض التنفس والقلققد يسبب أثر ذلك سلبا وملوثة بيئة  وكلما طالت مدة وجود الشخص في ،جودة الهواء تؤثر على صحتنا
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ي تستخدم أنيون األوزون تعتبر أجهزة تنقية الهواء 
ي يستخدم بها لرفع جودة الهواء ولمن أحدث األجهزة الت 

ي المنطقة الت 
 
توفبر بيئة نظيفة وجديدة ف

ات كيميائية . هذه األجهزة ترتكز آلية عمل األجهزة بكل  ،تستخدم األجهزة اسلوب العمليات الطبيعية دون أي إضافات خارجية من مواد او مستحض 
ي وخالي من الشوائب 

ي بسهولةو بساطة عىل إبقاء الهواء المحيط نق 
ي تستخدمها هذه األجهزة تجعل من  . تتيح استنشاق هواء نق 

إن التكنولوجيا الت 
ي األماكن لتنفس أسهل عملية ا

 
 . خالي من المكونات العالقة المسببة للروائح وأنظف وأكبر صحةذات التهوية الضعيفة ف

 
 

 
Effective Area 45 M2 (MAX( 

 E100-PLHمنقي الهواء الجداري 

 Functions وظائف الجهاز 
 يزيل الدخان والروائح المزعجة وحبوب اللقاح والغبار العالق ويقلل من مسببات الحساسبة..  ✓
ي الجو والعث.  ✓

 
وسات والفطريات والجراثيم العالقة ف ية والفتر  يقتل البكتتر

ي للهواء لالستخدامات الصحية المختلفة.  ✓
 منقر

ي الهواء مما يتيح لك نفسا جديدا مثل ال ✓
 
ي الغابة وبير  الشاللت. زيادة األيونات السالبة ف

 
 ستر ف

✓  . ي الغرفة، مما يساعد األشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي
 
 زيادة األكسجير  ف

 تعزيز جهاز المناعة.  ✓
✓  . كتر 

 زيادة إنتاجية العمل والتر
 

  Benefitsفوائد استخدام
 . مولد ايون يزيل الملوثات المحمولة جوا والمواد المسببة للحساسية ✓
ي بيئة خالف الطرق التقليدية باستخدام الروائح والمحسناتمولد  ✓

 
 . األوزون ينعش الهواء ف

ة ✓  . مناسب للمساحات المغلقة الصغتر
 

ات الجهاز   Featuresممبر 
ي الهواء مثل الغبار وحبوب  ✓

 
ة للحساسية المجهرية ف اعتماد التكنولوجيا المتقدمة لنسيم األيونية، لتحييد الملوثات والمواد المثتر

ها، والذي يعتتر مثاليا للمنازل والمكاتب.   اللقاح واألبواق الفطرية وغتر
، ويقلل من خطر األمراض، ويزيل الروائح.  ✓ ، ينظف بدقة الهواء الداخلي ي ، تصميم انسيابر  موقت آلي
✓  . ي

اض   المعالج باألوزون ذو كفاءة عالية يضمن استقرار انتاج االوزون وطويلة العمر االفتر
 ضمان جودة عالية لوحدة أنيون للتأين المستمر.  ✓
 استهالك الطاقة. منخفض تصميم مضغوط و  ✓
 "الهمس" لتسهيل نوم أفضل باستخدام مراوح كروية. وضعية  ✓

 

 Specificationsالمواصفات العامة 
ي تنقية الهواء •

 
 شكل جديد بكفاءة عالية ف

 CE RoHSمصادق علية من قبل  •

 

 

 Places of use أماكن االستخدام
المكاتب، غرف النوم، دورات المياه، غرف المعيشة، الفنادق، 

العيادات الطبية، غرف الطعام، المطابخ،  الفصول الدراسية،
ة.  ، المستودعات الصغبر  غرف التدخير 

 

ة حيث يتجمع الهواء الغتر مرغوب وال  ✓ المساحات الصغتر
 معن  له. 

 . أو حيث تتجمع الحيوانات األليفةمشاكل رائحة المكان  ✓
ي لديها ترصيف قليل للهواء أو  ✓

حمامات أو غرف الغسيل النر
 . حيث يتجمع العفن

 )الدخان بأنواعه(. لتدخيناغرف  ✓
 

 

 عروض البيع: 
ي ) ✓ ي  ريال 250جهازين ×( 2اشتر

 + شحن مجاب 
ي أرب  ع ) ✓ ي  PLH-C001+ جهاز واحد  ريال 450أجهزة ×( 4اشتر

 مجانا + شحن مجاب 
ي  ✓ ي PLH-C001+ جهازين  ريال 999أجهزة بسعر  10اشتر

 مجانا + شحن مجاب 

 ريال قيمة الشحن لكل جهاز.  10يضف مبلغ  •

يبة المضافة ) •  (. VATشامل الرص 

ي سنتير   •
ط ان ال يكون سوء استخدام() ضمان فن   شر
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ي هواء السيارة    
 C001-PLHمنق 

 السيارات لالستخدام داخل

 واالستخدام سهولة العمل . 
  يا  . يقوم عل قتل البكتتر
  .مع مولد األيونات 
 الدخان.  مزيل قوي لرائحة 

 ضضضضضضضضضضضضض

  هواء سيارتك. تنقية 
  .ي واألوزون

ي الهواء األيوب 
 منقر
  .شكل الفوالذ المقاوم للصدأ 
 3 M2-Effective Area 2 

   

 المملكة والتوصيل لكافة مدن المملكة، التواصل عبر الواتس اب الستالم الفاتورةللطلب من داخل 
 فقط PayPal بطاقة ائتمانطريق السداد: تحويل بنكي او 

 

 ريال 130 السعر: 
 

http://www.after.sa/

