
O AR DA SUA CASA MAIS LIMPO
OZONO MULTIFUNÇÃO AIR SLIM é o aparelho ideal para 
ajudar a manter o ar da sua casa limpo e sem elementos em 
suspensão (pó, pólen, pelo de animais, ácaros e outros).

Atualmente, este aparelho é o mais completo do mercado. 
Agora pode dizer adeus aos ambientadores e outros sistemas 
que utilizam substâncias químicas e que podem ser prejudiciais 
para o nosso organismo. O seu sistema de funcionamento é 
o adequado para poder usá-lo em casa de maneira segura e 
cómoda. 

Falamos de um novo produto e com inúmeras aplicações no 
âmbito doméstico, sobretudo em lugares da casa em que se 
concentram mais odores, sujidade e outros elementos em 
suspensão.

Também é o aliado perfeito para ajudar a combater os 
problemas respiratórios, de pele, etc., das pessoas, pois um 
ambiente limpo beneficia-as.

O OZONO E AS SUS PROPRIEDADES BENÉFICAS
Este aparelho tem um princípio de funcionamento básico; o 
processo de descarga produz ozono e iões negativos. Durante 
este processo utiliza-se ar, alta tensão e frequência.

O ozono é um componente natural que pode ajudar a 
destruir elementos em suspensão, contribuindo para prevenir 
transtornos no organismo. 

Por isso, uma das principais características do dispositivo 
OZONO MULTIFUNÇÃO AIR SLIM é a sua versatilidade, 
pois pode-se utilizar tanto para desodorizar o ambiente, como 
também para limpar espaços (isto é muito importante, pois 
não só elimina estes elementos no ambiente, como também 
inibe o seu crescimento).

UM PRODUTO VERSÁTIL CONCEBIDO PARA A SUA 
CASA
Uma das principais características que OZONO MULTIFUNÇÃO 
AIR SLIM oferece é a sua possível utilização em diversos 
lugares nos quais normalmente prolifera o aparecimento de 
odores e elementos em suspensão de diverso tipo. 

Elimina de maneira eficaz odores e elementos em suspensão 
de diverso tipo em lugares como roupeiros ou sapateiros, 
ajuda a acabar com os maus odores e inclusivamente é capaz 
de decompor o formaldeído que emitem os móveis.

Além disso, a sua utilização no frigorífico é uma útil e nova 
aplicação, ajudando a prolongar a frescura da fruta, dos 
legumes, da carne e do peixe, evitando a mistura de odores 
de diversos alimentos neste espaço.

Outra aplicação recomendada para OZONO MULTIFUNÇÃO 
AIR SLIM é dentro de uma viatura, pois é um habitáculo 
reduzido no qual se podem concentrar habitualmente diversos 
odores e alergénicos, da mesma forma que ocorre em casas 
de banho, cozinhas ou outros espaços similares.
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2 MODALIDADES DE UTILIZAÇÃO
O ozono AIR SLIM MULTIFUNÇÃO dispõe de 2 modalidades 
de utilização, para que as possa aplicar às suas necessidades 
de utilização:

1. Interruptor em verde, o ozono funcionará emitindo ozono e 
iões durante 10 minutos, ao transcorrerem os 10 minutos 
ficará em repouso sem emitir ar durante 20 minutos e, 
uma vez transcorridos os 20 minutos, reiniciar-se-á outra 
vez a mesma sequência de funcionamento, assim em 
repetidas ocasiões durante 12 horas, uma vez passadas 
as 12 horas o aparelho apaga-se automaticamente.

2. Interruptor em azul, o aparelho emitirá ozono e iões 
durante 4 horas seguidas, ao transcorrer o tempo o 
aparato apaga-se automaticamente.

LUFTHOUS
“Existem muitas pessoas que têm problemas respiratórios, 
provocados normalmente pela alergia e pela asma. Isto pode 
ser devido em grande parte ao ambiente que nos rodeia, 
podendo influir a temperatura, a contaminação ou outros 
fatores.  

A natureza foi sempre a encarregada de impor estas condições 
ao ser humano, repercutindo diretamente na atmosfera criada 
nas nossas casas.  Pensando no facto de passarmos uma 
grande parte da nossa vida em espaços cerrados, esta questão 
pode ser bastante preocupante. Mas, e se lhe dissesse que 
agora é possível controlar a sujidade no ambiente que nos 
rodeia? Respirar um ar impoluto e sem partículas negativas 
nestes pequenos espaços é agora uma realidade graças à 
equipa da Lufthous. 

Com OZONO MULTIFUNÇÃO AIR SLIM pude descobrir 
pessoalmente as inúmeras vantagens deste aparelho, 
chegando à conclusão final de estar à frente do purificador 
de ar mais compacto e eficaz do mercado. Este aparelho 
é um enorme progresso tecnológico que ajuda a eliminar 
os elementos contaminantes, fumos, partículas e outros 
elementos em suspensão.

Graças às propriedades limpadoras do ozono, este aparelho 
é o complemento ideal para a sua casa. Além de ser uma 
grande ajuda para gente com transtornos respiratórios, pele, 
etc., pois um ambiente limpo beneficia-os. 

A Lufthous pensa em soluções para si e torna-as realidade 
graças à sua equipa de especialistas e profissionais. Sem 
dúvida é uma empresa que mantém uma relação próxima e 
refinada com os seus utilizadores e isso, finalmente, nota-se 
nos resultados. 

Obrigado mais uma vez pela sua confiança.”

TECNOLOGIA E DESIGN
OZONO MULTIFUNÇÃO AIR SLIM possui um design 
compacto, o que permite facilmente movê-lo e utilizá-lo em 
qualquer recanto. 

Sem dúvida trata-se da combinação perfeita entre tecnologia 
de vanguarda e elegância, passando a fazer parte da habitual 
homogeneidade da sua casa como elemento decorativo.

Sem dúvida este dispositivo é a amostra do cuidadoso trabalho 
com o qual a Lufthous desenvolve os seus produtos, prestando 
atenção a cada detalhe estético e funcional. 

SIMPLES E MODERNO FUNCIONAMENTO
Este aparelho pode funcionar com pilhas ou ligando-o com o 
cabo USB através de um fornecimento elétrico.

Premindo o interruptor de ligação, o aparelho ativar-se-á. 
Desta maneira programaremos o seu funcionamento conforme 
mais nos convenha (função cíclica ou contínua).

AJUDA A ELIMINAR
• - Odores da comida

• - Fumo de cigarro

• - Odores químicos

• - Odores dos animais de companhia

• - Humidades e fungos

• - Maus odores nas casas de banho, roupeiros, cozinhas, 
quartos…

• - Ácaros e outros elementos em suspensão 

RECOMENDACIONES DE UTILIZAÇÃO
• - Carro: Ideal para os maus odores, elementos em 

suspensão e a limpeza do ar num espaço tão reduzido.

• - Sapateiro: Ajuda a acabar com elementos em suspensão, 
neutralizando odores e contribuindo para a prevenção do 
fungo fungi.

• - Casa de banho: Ajuda a inibir de maneira eficaz a 
expansão da sujidade, contribuindo para a eliminação dos 
maus odores.

• - Roupeiro: Ajuda a descompor o formaldeído típico dos 
móveis e, além disso, elimina todo o tipo de insetos dentro 
do roupeiro e os maus odores

• - Frigorífico: Este aparelho ajuda a neutralizar os odores 
dentro do frigorífico, prolongando a frescura da fruta, dos 
legumes, da carne fresca e do peixe.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Tensão: CC 5V 
• Consumo energético: 0,5 W Saída de ozono: 3 mg/h
• Saída de anião: 5*105 pcs/cm3
• Peso líquido: 0,15 kg
• Material do aparelho: Plástico ABS Espaço em que 

funciona: ≤ 0,35 m3 
• Tamanho do aparelho:   Φ94*H95mm
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