
Waarom zou u het Airdog luchtreiniger systeem kiezen ?

Omdat u “gewoon” ……………….schone zuivere LUCHT wil !
met de vele voordelen t.o.v. de luchtreinigers met dure HEPA-filters.

VEELZIJDIGHEID:
Airdog ontsmet en zuivert de lucht tegelijk en………. geeft verkoeling !
Wij hebben hem zelf op kantoor staan,………fantastisch !

VERNIETIGT VIRUSSEN EN BACTERIEN:
Virussen en bacteriën worden door een electro-ionisch raster gedoodt met 
micro-ontladingen tot 40.000 volt, …… Natuurlijk op een veilige geluidloze 
manier! 

VERWIJDERD ULTRA-FIJNE DEELTJES:
Airdog  filtert ultrafijnstof, tot de ongelooflijke grootte van 14,6 nanometer. 
(deeltjes die tot 20x kleiner zijn dan de limiet van een HEPA-filter. 
Die gaan namelijk , slechts tot 300 nanometer.( m.u.v HEPA 13 en HEPA 14) 
Normale griepvirussen en Coronavirussen hebben afmetingen rond de 70-100 
nm,………….zodat ze dus dóór HEPA-filters heen kunnen.

BETROUWBAAR EN VEILIG:
De zorg die besteed is aan het ontwerp en de constructie uitvoering van dat 
Airdog-producten een lange en betrouwbare tijd meegaan en dat ze zeer veilig 
zijn in alle opzichten. 

GEMAK:
Wasbare en keer-op-keer herbruikbare filters. 

GEBRUIKSGEMAK:
Bediening met één knop of via de afstandsbediening en APP. 

SLIMME MODUS:
Het voorpaneel heeft een verlichte display met een duidelijk afleesbare 
AQI: ,………..Air Quality Index. 
Hier kunt u direct data aflezen m.b.t. de luchtkwaliteit. 



GELUIDSARM:
Het aerodynamisch ontwerp aan de binnenzijde zorgt voor een verminderde 
weerstand van de lucht waardoor het apparaat stil en zuinig is.

TESTRAPPORTEN:
De prestaties van de Airdog zijn gevalideerd door tests bij internationale 
testinstituten en laboratoria. 

ECO-VRIENDELIJKE DUURZAAMHEID:
Door het lage stroomverbruik heeft u minder energie nodig. 
Omdat u geen dure wegwerpfilters meer hoeft aan te schaffen, is dit positief 
voor uw portemonnee en voor het milieu. 
Zo’n HEPA-filter blijft 25 jaar liggen op de afvalberg.. 

OZONVEILIG:
het apparaat voldoet ruimschoots aan de strenge testen van het US EPA en is 

gecertificeerd als Ozonveilig door het California Environmental Agency (CARB).

KORT & KONKREET:

Bezoek onze website : 

https://www.vacuload.com/filter-technologie/


