
O mundo em que vivemos depende da água, sem ela não existiria 
a vida.

Para cuidar de um elemento tão indispensável, e seguindo um rigo-
roso planeamento de sustentabilidade, concebemos o purificador 
de água OKO OZEAN PACIFIC aliando tecnologia, inovação e respeito 
pelo meio ambiente. 

Com este moderno dispositivo, aplicará oxigénio ativo à água que 
usa para a limpeza geral da sua casa (chãos, bancadas, casas de ba-
nho, pratos e talheres, roupa, animais de estimação, etc.).

Após uma instalação simples, desfrutará das propriedades que o 
OKO OZEAN PACIFIC confere à água que usa. 

Prescinda já de detergentes ou outros elementos negativos para si 
e para o meio ambiente. Desta forma, não só contribuirá para uma 
enorme poupança económica e energética, como também favorece-
rá a sustentabilidade do ambiente que o rodeia. 

DÊ VIDA À SUA ROUPA!
Aplicada na sua máquina de lavar roupa, a água tratada com oxigé-
nio ativo consegue resultados incríveis. Sempre que colocar roupa a 
lavar estará a contribuir para uma melhor eliminação de elementos 
não desejáveis que possa haver nos tecidos. 

Especialmente recomendável para pessoas com problemas de pele.

Além disso, graças às propriedades que o tratamento confere à água, 
a sua roupa irá ficar mais bonita: cores mais intensas, brancos mais 
brancos, etc. Também irá ajudar a eliminar os odores próprios do uso 
ou da humidade. Sem detergentes, nem amaciadores!

A NOVA SOLUÇÃO DE LIMPEZA, COMPROMETA-SE 
COM O MEIO AMBIENTE

- Poupe Dinheiro.

- Rápido, Eficaz e sem Detergentes.

- Benéfico para o Bem-estar e para o Meio Ambiente.

POUPANÇA:

• Elimina 100% dos detergentes. 
• Com água fria ou quente até 40º.

RESÍDUO ZERO:

• Sem produtos químicos. 
• Sem prejudicar o meio ambiente. 
• Sem embalagens plásticas desnecessárias. 

BEM-ESTAR:

• Elimina 99% dos elementos da sujidade. 
• Apto para uso por personas com problemas de pele.
• Reduz as rugas superficiais da roupa.

MIMA A SUA ROUPA:

• Cores mais intensas. 
• Brancos mais brancos. 
• Elimina os maus odores. 
• Sem detergente, nem amaciador. 

MAIS INFORMAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto: OKO OZEAN

Modelo do produto: PACIFIC

Dimensões do aparelho: 392mmX240mmX82mm

Peso do produto: 2,5 Kg

Qualidade da água: Água da torneira

Pressão da água para o funcionamento: 0.1-0.4Mpa

Nível de ozono: 0.5-1.0PPM

Temperatura da água em funcionamento: 3º C-40º C

Saída de corrente: CC12v

Entrada de corrente: CA100~240V 50/60 Hz

Potência: 36W
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