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De enige afzuigkap met complete
luchtzuivering.
Afzuigkappen voorzien van het E.ion® Systeem bootsen de heilzame werking
van ionen in de buitenlucht na in de keuken.
Ionisatie in de lucht wordt bepaald door eenvoudige processen zoals zonnestraling of het breken van water. Om deze reden is de
lucht bij het strand of bij een waterval goed geïoniseerd en geladen met negatieve ionen, waardoor u een gevoel van welzijn krijgt. De
ionen neutraliseren schadelijke stoffen zoals bacteriën, virussen, mijten, pollen, sporen, stof, sigarettenrook en uitlaatgassen.
Dankzij onze ervaring en knowhow in de wereld van keukenafzuiging biedt Falmec nu een technologie aan die al jaren wordt gebruikt
voor o.a. het ontsmetten van ziekenhuizen, door deze aan te passen voor gebruik in de huiseljike omgeving.
Het E.ion®-systeem is een gepatenteerde technologie waarmee u atmosferische ionen in de keukenomgeving kunt recreëren door
middel van bipolaire gecontroleerde ionisatie. Ze verwijderen niet alleen op natuurlijke wijze onaangename geuren, maar ze zijn ook in
staat om een optimale ionenbalans te herstellen, wat resulteert in een aanzienlijk voordeel voor uw fysieke en psychologische welzijn.

Belangrijkste voordelen
Automatische modus
Dankzij de automatische functie wordt de afzuigkap
automatisch geactiveerd wanneer de sensor een
verslechtering van de luchtkwaliteit in uw huis detecteert.
Geurvermindering
Door deze activering van ionen kan de afzuigkap tot 95%
van de in de huiselijke omgeving aanwezige geuren
verminderen.
Luchtzuivering
Het E.ion®-systeem neutraliseert schadelijke stoffen zoals
bacteriën, virussen, mijten, pollen, sporen, stof, sigarettenrook
en uitlaatgassen.
Vochtreductie
Minder vocht en kookdampen dankzij Zeoliet*.
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Eenvoudig onderhoud
Na 18 maanden kunnen de Koolstof.Zeoliet* -filters eenvoudig
worden uitgenomen voor regeneratie door ze 2 uur in de oven
op 200 ° C te plaatsen.
Lange levensduur
Bij normaal gebruik van de afzuigkap hebben de filters een
zeer lange levensduur: minimaal 3 en maximaal 5 jaar.

Sigaretten rook

Schimmels

Onaangename
geuren

Bladvormige sensor luchtkwaliteit
Een constante indicatie van de kwaliteit van de lucht wordt
visueel aangegeven door de kleur van de bladeren, die
verandert van geel (vervuilde lucht) naar groen (schone lucht).
* Alle E.ion® Systeem-afzuigkappen zijn uitgerust met een gecombineerd
Koolstof.Zeoliet-filter, een exclusieve oplossing van Falmec die de voordelen
van actieve kool combineert met die van zeoliet, voor een nog betere
luchtfiltratie en minimaal onderhoud dankzij de levensduur van 5 jaar.
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Dankzij de vele verschillende opties die beschikbaar zijn in vormen
en afwerkingen, biedt de E.ion® Systeem afzuigkappen collectie
van Falmec totale veelzijdigheid voor elke ontwerpbehoefte en
functionele keukenomgeving.
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