
 

Egészséges, friss, csíramentes levegő – otthon, az 
irodában, az értékesítési helyiségben, éttermekben 
és szállodákban 

Éppen a munka világában, mint irodákban, egészségügyi és közintézményekben, hotelekben és éttermekben a 
tiszta és kórokozóktól mentes levegőnek különösen nagy a jelentősége. A gyakorlatban azonban gyakran 
pontosan ezeken a helyeken befolyásolja a rossz levegő a jó közérzetet és vezethet egészségügyi 
problémákhoz. Esetleges következmény lehet az alkalmazottak gyengébb teljesítőképessége és munkából való 
kiesése. A levegővel terjedő fertőző kórokozókat is itt a legnehezebb megfékezni, mint ahogyan azt a jelenlegi 
koronavírus okozta világjárvány igazolja. A légtisztítók ebben segítséget nyújthatnak, azáltal, hogy a levegőben 

lévő kórokozók 99,98%-át eltávolítják és csírátlanítják. 
 

 
 

AFG 100 légtisztító 

A Kärcher AFG 100 légtisztítóval a levegő áramlását a benne 
előállított plazmán keresztül vezetik. A hagyományos szűrőkkel 
ellentétben a modul a legkisebb részecskék, például vírusok, 
baktériumok vagy allergének elektrosztatikus töltését használja 
fel, hogy azokat elfogják és teljesen elpusztítsák káros 
maradványok nélkül. A nagyobb részecskék előszűrőjével és 
egy másik, háromlépcsős szűrővel együtt, amely szintén 
visszatartja a szagot, az AFG 100 eltávolítja a helyiség 
levegőjének összes nemkívánatos szennyeződésének 99,98% 
-át a 100 négyzetméteres helyiségekben. Ily módon a zárt 
helyiségekben a levegő hatékonyabban tisztítható, mint 
ahogyan ez a HEPA szűrőrendszerekkel lehetséges. 

Az eredmény egy kellemesen tiszta és egészséges levegő, 
amely nem csak az allergiások vagy az asztmások számára 
lehetővé teszi a szabadabb légzést. Ily módon sok finom por, 
baktérium és hasonló szennyeződés okozta sok panasz és 

 probléma hatékonyan csökken. 

https://karchervitay.hu/KARCHER-AFG-100-Legfertotlenito-feher


 

AF 100 légtisztító 

A Kärcher AF 100 légtisztítója csökkenti a fertőző 
baktériumok, a káros gázok és más veszélyes részecskék 
szennyeződését is. 2 membránszűrővel és aktív szénnel 
gyorsan eltávolítja a sűrű szmogot is. Megtisztítja a levegőt 
egy 100 négyzetméteres helyiségben 20 percen belül, és az 
összes részecske 99,98% -át megtartja. Az alkalmazott 
szűrőtől függően - a felhasználók öt különféle, aktívszén és 
HEPA technológiával rendelkező speciális változat közül 
választhatnak - a készülék tisztítja a levegőt a szagoktól, az 
allergén anyagoktól, például atkák és pollen, finom por, 
baktériumok és gáznemű szénhidrogén vegyületek (VOC). 

 

 

 

 

 

 

A fenti anyag a Kärcher által összeállított információk alapján készült és informatív jellegű. Nem helyettesíti a mindenkori legfrissebb 

koronavírus 19-el kapcsolatos hivatalos orvosi vagy ÁNTSZ ajánlásokat. 

https://karchervitay.hu/KARCHER-AF-100-Legtisztito

