
INTRODUÇÃO
Na Lufthous® projetamos os nossos esforços numa direção: o 
avanço tecnológico e a inovação. 

Cada um dos projetos que desenvolvemos é o fruto de 
exaustivas investigações e do trabalho diário de uma equipa 
de profissionais.

O novo dispositivo Mini Ozono Pocket é a mais recente 
aposta da nossa equipa. Com este sofisticado gerador de 
ozono e iões, irá contribuir para a eliminação de elementos 
não recomendáveis no ambiente, o que pode trazer inúmeros 
benefícios.

A sua aplicação é muito recomendável em diversos locais, 
tais como frigoríficos, móveis, no carro, em casas de banho 
e cozinhas.

Regenere o seu ambiente e usufrua das vantagens do Mini 
Ozono Pocket.

CARATERÍSTICAS E FUNCIONALIDADE
• - Durante o processo de descarga do Mini Ozono Pocket 

geram-se iões negativos e ozono. Para isso, utiliza-se ar, 
alta tensão e frequência.

• - É importante destacar as propriedades do ozono, um 
componente capaz de ajudar a erradicar elementos nocivos 
dispersos no ar. Isto traduz-se numa prevenção de possíveis 
incómodos derivados nos olhos, na garanta, etc.

• - Além disso, o ozono desodoriza e refresca espaços, 
ajudando a limpar partículas de diversos tamanhos.

• - A sua utilização pode prolongar a frescura da fruta, dos 
legumes, da carne e do peixe, evitando a possível mistura 
de odores dos diferentes alimentos.

• - Usá-lo em habitáculos como armários ou sapateiras 
contribui enormemente para a eliminação de maus odores 
e inibe a proliferação de elementos não desejados (como o 
formaldeído, por exemplo).

• - Pode escolher entre dois modos de funcionamento, o 
funcionamento cíclico ou o funcionamento contínuo para 
uma completa limpeza.

• - Alimenta-se com um cabo USB que pode ligar-se a um 
computador ou a uma fonte de energia.
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O OZONO, UM GRANDE ALIADO
O ozono possui um alto poder antioxidante, que o transforma 
num forte inimigo contra elementos indesejáveis.

O ozono na natureza é um dos maiores inibidores de 
substâncias nocivas que podem colocar em risco o nosso 
bem-estar.

Limpe e refresque o seu ambiente envolvente graças ao Mini 
Ozono Pocket.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO 
PRODUTO

Nome do modelo: Mini Ozono Purificador

Modelo: Pocket

Consumo de energia: 0,4W

Tensão de entrada: DC 5V 

Saída de ozono: 5mg/h

Quantidade de aniões: 5*105 pcs/m3

Peso líquido: 0,1 kg

Dimensões do produto: ¢82*H43mm

Com baterias de lítio: Sim

Área de trabalho: ≤ 0,35m3

Tempo de funcionamento do produto: 15 horas seguidas

Aplicação: sapateiras, frigoríficos, carros, móveis


