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 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 1 | صفحه

 تصفیه هوا  کاتالوگ

ی دستگاه  هوا در شرایط کنونی شاید تنها راه برای فرار از امراض ناشی از آلودگی هوا باشد لذا تهیه تصفیه

 .تصفیه هوا میتوان کمک بزرگی در این زمینه باشد

 : مهمترین قابلیت های دستگاه های تصفیه هوا عبارت است از

 جذب ذرات معلق موجود در هوا که در واقع اصلی ترین عامل خطر آفرین در هوای شهرها می باشد •

 از بین برنده باکتریهای آلرژی زا و در نتیجه کاهش مشکالت تنفسی •

 از بین برنده ویروس )آنفوالنزا ( ، باکتری ، قارچ و کپک •

 جذب دود سیگار و گازهای خطرناک و سمی و بوهای زائد در محیط منزل و محل کار شما •

 

 انتخاب محصول مورد نیاز بسیار  ضروری است : برای نظر گرفتن نکات زیر در 
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 .ی هوا در صورت باز بودن در و پنجره، تأثیر چندانی نخواهد داشت تصفیه  دستگاه .1

حمل تنها از پس یک اتاق   دهد. یعنی یک دستگاه قابل سیاست یکی برای همه در این مورد جواب نمی .2

 .آید نه کل خانه برمی

ی عالی در  ی انرژی و رتبه های ذخیره دنبال دستگاهی با گزینه ی مصرف برق، به منظور کاهش هزینه به .3

 .برچسب انرژی باشید

 .ی هوا باید همیشه روشن باشد تا بازدهی مطلوبی ارائه دهد تصفیه  دستگاه .5

 

 

 

به  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا انتخاب  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comآدرس 

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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