
VOORDELEN
•  De ActivePure® Technologie doodt 99,9% van COVID-19 in de lucht 

(binnen 3 minuten) en op oppervlakken; wetenschappelijk bewezen 

door laboratoria goedgekeurd door de FDA (het Amerikaanse RIVM)

•  In meer dan 100 onafhankelijke studies is bewezen dat de technologie 

effectief is tegen virussen (waaronder CORONA), bacteriën, pollen en 

schimmels. De ActivePure® Technologie vernietigt meer dan 99% 

van al deze ziektekiemen in binnenlucht en op oppervlaktes (dit 
laatste kunnen gewone luchtreinigers niet)

• Helpt tegen astma en allergieën 

•  Ververst de lucht en verwijdert rook en geurtjes

•  Draagbaar, plug-and-play, geschikt voor netstroom en 12V, 

wordt geleverd met stekker voor netstroom en met 12V 

adapter (model sigarettenaansteker)

•  De ActivePure® Technologie is door de FDA goedgekeurd als 

medisch apparaat (class II)

•  Certified Space Technology ontwikkeld door NASA voor gebruik  

in de ruimtevaart

ZEER GESCHIKT VOOR
• Auto’s en busjes 

• Hotelkamers, caravans en campers

• Kleine kantoren en behandelkamers

• Mensen met een zwak immuunsysteem

• Woon- en slaapkamers

WERKING
Voor de exacte werking van de ActivePure® 
Technologie en waarom deze zo verschilt 
van gewone luchtreinigers, zie ommezijde.

Aerus  
Mobile

Stroomverbruik en  
voltage input

Max. 10,7 Watt,  
12V en 110 – 240V

Behandelcapaciteit Tot 46 m2 en tot 115 m3

ActivePure® cel 1 stuks

Afmetingen (h x b x d) 15,25 x 9,21 x 2,54 cm

Gewicht 230 gram

Garantie 1 jaar

Prijs € 295,- (excl. BTW)

SPECIFICATIES
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DE KRACHTIGSTE TECHNOLOGIE VOOR LUCHT- EN 
OPPERVLAKTEREINIGING OOIT ONTDEKT!

Werking ActivePure® Technologie
1. De lucht en oppervlakken zitten vol met duizenden microscopisch kleine virusdeeltjes, 

bacteriën, pollen, schimmels en andere ziektekiemen.

2. Reeds in de lucht aanwezige lucht- en watermoleculen worden door de ActivePure® 
cellen opgenomen. Daarna worden deze moleculen met de door NASA ontwikkelde 

ActivePure®Technologie geladen tot verdelgers van ziektekiemen.

3. De ActivePure® moleculen worden door het apparaat uitgestoten en gaan in de lucht en 
op oppervlakken actief op zoek naar de virusdeeltjes, bacteriën, pollen, schimmels en andere 

ziektekiemen om deze te verdelgen.

4. Wetenschappelijk bewijs toont aan dat tot 99,9% van onderstaande en andere ziektekiemen 
door onze ActivePure® Technologie worden vernietigd.*

*Bij gewone luchtreinigers moeten alle deeltjes eerst naar het apparaat toegezogen worden, 
brengen daardoor de lucht en de ziektekiemen in beweging (niet de bedoeling!) om daarna 
geschoonde lucht weer naar buiten te blazen. Zonder wetenschappelijk bewijs dat hierdoor 

ook COVID-19 en andere ziektekiemen verwijderd zijn.

Virussen als: SARS (waaronder COVID-19), griep, verkoudheid, mazelen, vogel- en 
varkensgriep, Ebola, polio, herpes, hepatitis B, pokken, etc.

Bacteriën als: MRSA, Salmonella, Stafylokokken, Streptokokken, E-coli, Listeria, Klebsiella, etc.
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