
De luchtreiniger PhoneSoap AirSoap van 
Lights4Health is speciaal ontworpen voor de 
desinfectie van de lucht in ruimten waar hoge 
hygiëne- en kwaliteitsnormen vereist zijn.

De PhoneSoap AirSoap zorgt 24 uur per dag voor 
een veilige omgeving. De Electric Wind Technology™ 
genereert een hoogenergetisch plasmaveld dat 
bacteriën en virussen doodt en deeltjes in de lucht 
polariseert. Tot wel 99% van alle schadelijke micro-
organismen in de lucht worden zo geëlimineerd.
Dankzij de met water reinigbare electrostatische fi lter 
en een laag energieverbruik voldoet de AirSoap aan 
alle hedendaagse duurzaamheidseisen.

Waar?
• Crèches
• Verzorgingstehuizen
• Tandartsen
• Laboratoria
• Horeca
• Hospice
• Fysiotherapeuten
• Scholen
• Kantoren
• Hotels en vakantieparken

Waarom?
• Eenvoudig: simpel toepasbare hygiëne tijdens de 

dagelijkse werkzaamheden
• Eff ectief: doodt alle bacteriën, virussen en sporen
• Snel: volledige desinfectie ruimte binnen 1 uur
• Veilig en duurzaam: geen schadelijke chemische 

stoff en, ongevaarlijk voor mens en milieu
• Compact: neem weinig plaats in
• Direct inzetbaar: alleen een stekker in het 

stopcontact en starten maar

Neem contact op voor meer informatie of advies.

T:  0182 37 95 10
M: 06 25 02 06 66

Zuidbaan 512
2841 MD Moordrecht 

KvK: 68946716
BTW: NL8576.60.081.B01

E: ton@lights4health.nl 
www.lights4health.nl
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Specifi caties 
PhoneSoap AirSoap 
• Afmeting: 26 x 27 x 53,5 cm
• Gewicht: 6 kg
• Materiaal: kunststofbehuizing en fi lter
• Vermogen: hoogenergetisch plasmaveld met 

ventilator
• Resultaat: 99,99% bij volledige desinfectiecyclus
• On/Off : aan/uit knop met instelbare standen
• Kostenbesparend, geen onderhoud en geen 

vervanging van (HEPA)fi lters nodig
• Inzetbaar in verschillende ruimten tot 40m2
• Productie: USA
• Investering: vanaf € 10,00 per maand

Reinigbare fi lter

Vergel� king HEPA fi lter en AirSoap Electric Wind Technology™


