
Pure Airbox Hom „S“ je výkonné prenosné zariadenie 
na čistenie vzduchu pre vnútorné priestory, ktoré vyniká 

tým, že je najtichším a najúčinnejším na trhu.

DOKONALOSŤ 
NA ČISTENIE 
VZDUCHU

Pure Airbox Home „S“Pure Airbox Home „S“ prekvapí 
honosnou meniacou sa farebnou 
schémou, v ktorej intenzita modrého 
svetla simuluje prúdenie vzduchu 
po vyčistení. Atraktívny zmyslový 
zážitok, ktorý dokonale ilustruje 
proces čistenia vzduchu vykonávaný 
týmto výkonným zariadením. 
Pure Airbox Home „S“ predstavuje Pure Airbox Home „S“ predstavuje 
praktickosť, kreativitu a pohodlie praktickosť, kreativitu a pohodlie 
v službách zdravia a pohody.v službách zdravia a pohody.



STAVTE NA 
ALTERNATÍVNY 
A FUNKČNÝ 
DIZAJN

POHODLIE A ELEGANCIA 
VHODNÁ DO KAŽDÉHO 
PRIESTORU

MINIMALISTICKÝ A 100% FUNKČNÝ DIZAJN

I-MAS v úzkej spolupráci so ZONAIR3D 
bol zodpovedný za dizajn, vývoj produktu, 
elektroniku a prototyp prenosného 
zariadenia na čistenie vzduchu 
Pure Airbox Home „S“, ktorého jednoduchý 
dizajn dokonale preplieta minimalistická, 
čistá a atraktívna estetika, 
vhodná do každého priestoru, 
ktorá reaguje na technológiu maximálnej 
presnosti, schopnú filtrovať a čistiť 
kontaminovaný vzduch a dosiahnuť 
zníženie toxických, karcinogénnych 
a dráždivých plynov na úroveň pohodlia.

1.  NAJTICHŠIA  ČISTIČKA 
      VZDUCHU NA TRHU

2.  TEPLO PÔSOBIACI 
     OCHRANNÝ PLÁŠŤ

3.  ČISTÝ, MINIMALISTICKÝ 
      DIZAJN

4.  INTUITÍVNE  
      A JEDNODUCHÉ 
      ROZHRANIE

5.  DLHÁ ŽIVOTNOSŤ FITROV

VLASTNOSTI



MINIMALISTICKÝ DIZAJN 
OBRAZOVKY
 
ZAPNUTIE, VYPNUTIE, INTENZITA,
ČASOVAŤ A VÝMENA FILTROV

ROZHRANIE S UVÍTACOU 
TECHNOLÓGIOU

TVRDENÉ SKLO S KAPACITNOU 
TECHNOLÓGIOU A SENZOROM 
DOTYKU

DETAIL  SVETLA 

SVETLO PO OBVODE VÝSTUPU 
VZDUCHU EVOKUJE CESTU, 
KTOROU VZDUCH PRECHÁDZA 
V PROCESE ČISTENIA

Intuitívne 
dotykové 
ovládanie
Medzi jeho prednosti patrí vynikajúce 
intuitívne ovládanie pomocou intuitívne ovládanie pomocou 
jednoduchého dotykového panelu jednoduchého dotykového panelu 
z tvrdeného skla na hornej časti z tvrdeného skla na hornej časti 
prístroja.prístroja.  Umožňuje tiež regulovať 
intenzitu ventilátora, dobu používania 
a stav filtrov. „Uvítací systém“ „Uvítací systém“ 
umožňuje vďaka senzoru aktivovať umožňuje vďaka senzoru aktivovať 
čističku vzduchu bez dotyku. čističku vzduchu bez dotyku. 
Priblížením ruky k prístroju sa displej 
podsvieti. Hladká plocha z tvrdeného 
skla eliminuje akýkoľvek výčnelok, 
ktorý by mohol spôsobiť usadenie 
nečistôt.



DIZAJN
 
JEMNÝ PODVOZOK S LOGOM 
A ČISTÝM DIZAJNOM

ESTETIKA
 
MINIMALISTICKÝ DIZAJN 
EXTERIÉRU

Praktickosť 
a elegancia
Pure Airbox Home „S“Pure Airbox Home „S“  predstavuje 
starostlivý a triezvy dizajn. Estetika 
navrhnutá tak, aby sa tento čistič 
vzduchu prispôsobil každému 
prostrediu a akejkoľvek dekorácii. 
Taktiež reaguje na praktický 
a intuitívny koncept.

Elegantný dizajn dopĺňa jemne Elegantný dizajn dopĺňa jemne 
integrovaná rukoväť, sotva viditeľné integrovaná rukoväť, sotva viditeľné 
kolieska a čistota obalu Corian®deluxe.kolieska a čistota obalu Corian®deluxe.



NEVIDITEĽNÉ KOLIESKA
 
TICHÉ DEZÉNOVÉ KOLIESKA 
UKRYTÉ PRED POHĽADOM

MAGNETICKÉ POSUVNÉ DVERE 
PRE VÝMENU FILTROV
 
ŽIADNE VIZUÁLNE PRERUŠENIA

Mobilita 
a funkčnosť Pure Airbox Home „S“Pure Airbox Home „S“ je vhodný 

do každého priestoru. Je tichý a ľahko sa 
pohybuje, dokonale kombinuje estetickú 
starostlivosť so 100% funkčným 100% funkčným 
a jednoduchým dizajnom, ktorý zaručuje a jednoduchým dizajnom, ktorý zaručuje 
pohodlné používanie.pohodlné používanie.



Technologická 
presnosť Dizajn Pure Airbox Home „S“Pure Airbox Home „S“  spája 

atraktívnu estetiku obalu s precíznou 
technológiou, ktorá umožňuje filtrovať umožňuje filtrovať 
a čistiť kontaminovaný vzduch. Vytvára a čistiť kontaminovaný vzduch. Vytvára 
čistý vzduch bez častíc do 0,1 mikrónu čistý vzduch bez častíc do 0,1 mikrónu 
(vírusy, baktérie, alergény)  a odstraňuje 
znečisťujúce plyny (oxid dusičitý, 
environmentálny ozón, VOC).

TVRDENÉ SKLO 
PRE KAPACITNÉ 
TECHNOLÓGIE

VNÚTRO
 
POZINKOVANÁ OCEĽ 
S INTERIÉROM POTIAHNUTÝM 
AKUSTICKOU IZOLAČNOU PENOU 
(NAJTICHŠÍ NA TRHU)

VONKAJŠÍ OBAL 
 
VYNIKÁ ČISTOTOU 
A NA DOTYK PRÍJEMNOU 
ŠTRUKTÚROU 
Z LUXUSNÉHO 
MATERIÁLU CORIAN®


