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UKAZATEL INTENZITY VŮNĚ
Nízká

Silná
Střední

Široká nabídka vůní: moře, květiny,
citrusy, ovocné, designérské a orientální vůně

Soothe

Clean

Teplá a smyslná vůně
kombinuje santalové
dřevo a šafrán

Svěží květinová vůně,
s nádechem čerstvě vypraného
prádla a čisté bavlny

Přírodní čistá vůně
květin a vody

Bliss

Blush

Povznášející směs eukalyptu,
rozmarýnu a kafru s tónem
svěží borovice

Teplá a jemná kombinace
zralých plodů s nádechem
šťavnaté a ovocné vůně

Charm

Fresh

Glee

Nádherná melounová vůně
s podtextem zelené louky, citrusů
a lehce květinového pozadí

Ovocná vůně čerstvého
melounu s nádechem
švestky, broskve, malin
a zeleného jablka

Osvěžující vůně zeleného
jablka a hrušky měkčené
broskví a ananasem

Punch

Spa

Zeal

Tropická vůně s lehkou
svěžestí citrusu, sladkého manga
a na slunci zrající papájou.

Svěží a povzbuzující aroma
s vůní levandule kořeněné
bylinkami

Pulzující, temperamentní
vůně limetky, citronu
a grapefruitu

Adore
Sofistikovaná vůně
kombinuje čerstvé jablko
s jantarem a kořením

Flair

Zing

Bloom

Čerstvě nakrájené mandarinky
oslazené svěžími a šťavnatými
pomeranči

Crush

Exotická květinová vůně
nočního kvetoucího jasmínu,
pomerančových květů a gardénie

Glow

Exotická směs ananasu,
tropického ovoce a kokosu

Tang

Šťavnaté višně, se špetkou
mandlí a švestky na pozadí
vanilky a skořice

Intenzivně ovocná vůně
se špetkou pomeranče
podpořená horkým kořením

• osvěžuje vzduch 24 hodin denně 7 dnů v týdnu
• napájení 2 x AA baterie s životností cca 2 roky
let
• životnost náplně 60 dnů
• záruka 5 video
Podívejte se na instalační
• neutralizuje molekuly zápachu - NeutraLox
• velmi malé rozměry a vysoký výkon
• nová technologie osvěžování vzduchu
• bezúdržbový provoz
• žádný spray ani ventilátor
• nízké provozní náklady
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• vyrobeno z recyklovaných materiálů
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Zing

Bloom

Glow

Tang

Crush

Většina osvěžovačů vzduchu pouze maskuje nepříjemný zápach parfémem. ECOSTEP-F1 používá systém
molekulové neutralizace zápachu NeutraLox.
Díky revolučnímu systému dávkování kyslíku funguje nepřetržitě 24 hodin po dobu až 60 dnů.
patentovaný
plynový
článek uvolňuje přesné
dávkování
kyslíku
do náplně
Čerstvě
nakrájené
mandarinky
Exotická
květinová
vůně
Exotická směs ananasu,
kyslík je vháněn
uzavřené komory, kdenočního
ze sáčkukvetoucího
vytlačuje vůni
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oslazené
svěžímido
a šťavnatými
jasmínu,
tropického
ovoce a kokosu
na výstupní podušku
pomeranči
pomerančových květů a gardénie
molekuly vonné látky se rozptýlí přirozeným pohybem vzduchu po celé místnosti
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Šťavnaté višně, se špetkou
mandlí a švestky na pozadí
vanilky a skořice

Bíla

Černá

Chrom

Intenzivně ovocná vůně
se špetkou pomeranče
podpořená horkým kořením

Stříbrná
matná

Červená

Šedý
nerez

Antivandal
nerezová ocel
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