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OZONATOR ELTOM ZY-H103 Z
JONIZATOREM + GRATIS
STARA CENA: 399,00 PLN

NOWA CENA: 299,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Eltom
Numer katalogowy: ZY-H103

OPIS PRZEDMIOTU

W listopadzie 2022 roku po niemal 10 latach zakończyliśmy sprzedaż
ozonatora ZY-H103.
Postanowliliśmy go zmodernizować tak by zarówno wyglądem jak i
funckjonalnością odpowiadał nowym trendom w domowej technice
użytkowej.
Już niedługo zaoferujemy Państwu nowszy model ozonatora z funkcją
jonizacji Eltom ZYH V2.

Jednocześnie zapraszamy do zakupu
programowalnego ozonatora Eltom N202C - dla
pierwszych 20 klientów z kodem ZYH103 (kod
wprowadzamy w koszyku lub można go podać
telefonicznie) - ozonator N202C kupicie Państwo w
cenie ozonatora ZY-H103 - czyii 299 pln zamiast 333
pln.
W tej chwili pozostało 10 kuponów rabatowych.
Zamówienie można złożyć również telefonicznie: 606-27-29-12
Dodatkowo teraz do modeli: ZY-H103, AFC-02 dodatkowy gratis - komputerowosamochodowy oczyszczacz/jonizator powietrza USB GH-2168.
Co potraﬁ ozon przeczytasz już dzisiaj wszędzie - w prasie ;), portalach prozdrowotnych, a nawet w opisach aukcji
ozonatorów na allegro :D
Nie będziemy więc zanudzać długimi opisami.
Ozonator powietrza ZY-H103 z wbudowanym jonizatorem powietrza 24H - ustawiasz, włączasz, ozonujesz, cieszysz się
świeżością przez całą dobę, ponieważ ZY-H103 może pracować jako jonizator powietrza przez 24h!
Żywotność modułu ozonatora producent określa na 7 000- 10 000 godzin. Czy ktoś ma pytania?
Tak... Czy korzystanie z urządzenia jest proste? To ozonowanie, jonizacja, oczyszczanie itd?

Tak, to jest proste, ponieważ wszystko czego potrzebujesz jest już w pudełku.
W opakowaniu znajdziesz:
komplet rurek i dyfuzorów do ozonowania powietrza i wody (2 rurki i 2 dyfuzory)
instrukcja obsługi w języku polskim
poradnik - przykłady zastosowania ozonatora w języku polskim

Najważniejsze możliwości jonizatora:
Urządzenie posiada wydajny generator jonizujący ujemnie, prozdrowotnie cząstki powietrza o emisji ponad 4
milionów ujemnych jonów na 1 cm³ powietrza. Dzięki temu jonizator ma zastosowanie do czyszczenia powietrza
w pomieszczeniach mieszkalnych do 50 m², jak również w obiektach użyteczności publicznej, handlowych,
biurowych, przemysłowych. Jest również bardzo skuteczny do wytrącania pyłów i zapachów przy hodowli ptaków i
innego inwentarza.
Jonizuje ujemnie, prozdrowotnie powietrze w pomieszczeniach poprawiając samopoczucie, dotleniając organizm,
działa antystresowo i regenerująco.
Niezbędny i niezawodny w skuteczności dla alergików.
Do stosowani w pomieszczeniach do 50m² przy wysokości 3m w trybie szybkiego oczyszczania lub do 160m² w
trybie długiej pracy cyklicznej.Nie posiada kosztownych ﬁltrów wymagających wymiany. Raz na kwartał delikatnie
suszarką przedmuchać otwór wylotowy jonizatora przez kilka sekund.
Skutecznie wytrąca alergeny, pyłki kwiatowe, roślinne oraz roztocza.
Skutecznie wytrąca pyły i pyłki z zanieczyszczeń przemysłowych, środowiskowych, oraz przy hodowli ptaków i
zwierząt.
Ogranicza w powietrzu bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie.

I to wszystko co potraﬁ to urządzenie? Oczyszczać powietrze?Oczywiście, że nie! Poniżej w telegraﬁcznym
skrócie najczęstsze zastosowania (o wszystkich propozycjach poczytasz w załączonym do aukcji poradniku,
załączyliśmy też instrukcję obsługi dla Twojej wygody - wiesz co kupujesz bez żadnych tajemnic. Poradnik i
instrukcja znajdują się w sekcji Plików do pobrania ponad opisem).

Usuwanie i ograniczanie szkodliwego działania bakterii i wirusów obecnych w powietrzu.

Usuwanie bakterii, wirusów, pleśni, grzybów, fungicydów, pestycydów i azotanów z owoców i warzyw w
celu ich oczyszczenia i przedłużenia świeżości i trwałości.

Odkażanie i odświeżanie mięsa, drobiu, jaj w celu usunięcia zanieczyszczeń metalicznych,
mikroorganizmów, hormonów, antybiotyków itp.

Ozonowanie wody pitnej.

Odświeżanie i oczyszczanie lodówki

Okresowe ozonowanie wnętrza samochodu, oczyszczanie klimatyzacji

Prozdrowotne kąpiele ozonowe

Przy zwięrzetach domowych i hodowli zwięrząt
Dokładne czasy pracy do określonych zastosowań znajdziesz w poradniku dołączonym do tego produktu

jako załącznik (pliki do pobrania powyżej) oraz rzecz jasna w pudełku z ozonatorem.
Z dziennikarskiego obowiązku...
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania: 220-240V/50Hz
Obsługiwane powierzchnie: 4÷60 m2 (w trybie szybkiego oczyszczania jednorazowego) do 180m2 (w trybie
jonizatora 24H)
Znamionowa moc: 20 W
Rodzaj pracy: S2-30 min (do 30 min z przerwą min. 1 godz.)
Znamionowa wydajność ozonu: 600 mg/h
Możliwy jednorazowy maksymalny czas pracy w trybie emisji ozonu: 30 min.
Wydajność pompy: 5 l/min
Poziom hałasu: <36 dB
Żywotność: do ok. 10 000 h
Warunki użytkowania: wewnątrz dobrze wentylowanych pomieszczeń bez gazów powodujących korozję.
Wymiary: 20x30x10cm
Waga: 1070 g (z wężami silikonowymi i dyfuzorami)

Sprzedawany produkt jest fabrycznie nowy i posiada 12 miesięczną pisemną gwarancję oraz sprawnie
działający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Do każdego zakupu wystawiamy fakturę VAT jako dowód
zakupu.
Jeśli chcesz o coś zapytać przed zakupem, skonsultować swoją decyzję lub masz jakiekolwiek wątpliwości - dzwoń
606-27-29-12. Odpowiemy na każde pytanie i doradzimy tak byś był zadowolony ;)
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