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Září bývá pro většinu lidí ve znamení nástupu dětí do škol a školek, a také znakem
končícího léta. Ani v tomto uspěchaném měsíci ale nezapomínáme na vás - naše
zákazníky, a přicházíme s dalším vydáním Bonecovin. V tomto čísle přinášíme
hned dvě novinky švýcarské značky Boneco. Jako první představíme
kombinovanou čističku vzduchu Ionic Pro Turbo TA500. Druhou novinkou je
inovovaný přístroj P700 s označením P710.

Novinka - Čistič vzduchu
Boneco TA500

IONIC PRO TURBO TA500 JE KOMBINOVANÁ
ČISTIČKA VZDUCHU S IONIZÁTOREM
Vysoce účinný čistič vzduchu BONECO IONIC

Jak funguje ionizační technologie?

PRO TA500 TURBO s ionizační technologií je

Čistička Ionic Pro vytváří proud negativních

vhodný do středních až větších prostor. Díky

iontů. Tyto ionty pochytají ve vzduchu kladně

produkci negativních iontů odbourává stres,

nabité částice jako jsou domácí prach, alergeny

pocit únavy a navozuje psychickou pohodu. Ze

a další nečistoty. Poletují spolu tak dlouho,

vzduchu odstraňuje alergeny a dráždivé látky.

dokud je čistička nezachytí na své

Vybrat si můžete ze 3 výkonnostních stupňů.

elektrostatické filtry. Nečistoty se na filtrech

Díky speciálnímu omyvatelnému

zachytí a z čističky vychází svěží červstvý

elektrostatickému filtru není třeba již

vzduch obohacen o negativní ionty.

dokupovat žádný spotřební materiál. Provozní

Filtr stačí otřít hadříkem a vrátit zpět. Pokud je

náklady jsou minimální - max. 1,6 Kč denně.

znečištěn cigaretovým kouřem, je třeba jej omýt

Přístroj je velice tichý a snadný na ovládání.

pod tekoucí vodou.

NOVINKY • INFORMACE • AKTUALITY
BONECO P710
Velice oblíbený přístroj P700 se dočkal inovace.
A jaký je rozdíl mezi P700 a P710?P710 je navíc
vybaven VOC senzorem, který hlídá kvalitu
vzduchu a měří těkavé organické sloučeniny. Ty
jsou přítomny v plynné fázi při běžné pokojové
teplotě. Tyto sloučeniny nebývají akutně
toxické, ale při dlouhodobém vystavení i nízké
úrovni mohou způsobit dlouhodobé zdravotní
potíže. Další změnou jsou filtry - lze použít jak
předchozí filtr A702, tak nový filtr, který je
navíc vybaven další vrstvou zachytávající
nečistoty ze vzduchu.
Ostatní funkce jsou zachovány: Výkon až 800
m3 / hod, tichý a nenáročný na spotřebu
energie, laserový snímač prachových částic,
časovač, dětský zámek, auto mode....

FUNKCE NEGATIVNÍCH
IONTŮ
Některé čističe vzduchu jsou vybaveny funkcí
ionizace. Co to ale vlastně znamená?
Ve vzduchu poletují ionty, což jsou částice s
kladným nebo záporným nábojem. Kladné ionty
jsou v převaze na místech, kde trávíme většinu
času - uzavřené místnosti a města. Za tvorbu
kladných iontů jsou zodpovědné především
umělé materiály, kterými se často obklopujeme koberce, PVC podlahy, LCD displeje, telefony,
televize, syntetické oblečení apod. Při převaze
těchto iontů cítíme únavu, stres, bolest hlavy,
nedostatek soustředěnosti, nervozitu atd.
Díky ionizaci vypouštíme do vzduchu také
záporné ionty, které mají pozitivní vliv na
zdraví člověka. V přírodě se tyto ionty
vyskytují u vodopádů, v lese, na mořském
pobřeží nebo po bouřce. Dostatek negativních
iontů vytváří psychickou pohodu, podporuje
imunitní systém, zlepšuje kvalitu spánku a
navozuje dobrou náladu.
Optimální množství záporných iontů ve vzduchu
by mělo být 400 - 1000 na cm3. V přírodě
dosahují hodnoty i k 50 000. V interiérech se ale
bohužel často blíží i k 0.
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