
O iClean mini, com o simples pressionar de um botão, cria Ozono Aquoso
Estabilizado (SAO®) – uma solução de limpeza, desinfeção e eliminação de
odores eficaz, inovadora e sustentável.

EXTREMAMENTE FÁCIL DE UTILIZAR

DISPENSADOR PORTÁTIL DE OZONO AQUOSO ESTABILIZADO (SAO®)

iClean mini

Carregar a Bateria Encher o Depósito Pulverizar

ELIMINA ATÉ 99,999% DOS GERMES, BACTÉRIAS E VÍRUS

O SAO® remove de forma rápida e fácil sujidade, manchas,
odores,  pesticidas, bactérias e vírus (incluindo o Sars-Cov-2).

100% SEGURO E ECOLÓGICO

Seguro para o planeta, para as pessoas e pode estar em contacto
com alimentos.
Limpa e desinfeta sem toxinas, resíduos ou fumos, protegendo
pessoas com alergias ou sensibilidades dos efeitos agressivos dos
produtos químicos.

O SAO® É CERTIFICADO PELOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS REGULADORES DE TODO O MUNDO

OZONO AQUOSO ESTABILIZADO (SAO®)



Eletrodomésticos
Tábuas de cortar
Aço inoxidável & Superfícies cromadas
Concreto, Terrazzo & Pedra
Casas de banho & Balcões de Cozinha
Chuveiros, Banheiras, Lavatórios
Paredes e Janelas
Ecrãs de Computadores e Telemóveis
Maçanetas e corrimões
Carros e Notociclos
Plantas e Brinquedos
Mesas, Cadeiras e Mobília
Animais domésticos
Espelhos e Vidros
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APLICAÇÕES

PRODUÇÃO DO OZONO AQUOSO ESTABILIZADO (SAO®)

Dentro do iClean mini, o oxigénio do ar é
transformado com segurança em ozono e, em

seguida, infundido na água.
O ozono é atraído por germes, manchas e bactérias.

Inofensivo para as pessoas, o ozono ataca e
elimina rapidamente os contaminantes com os

quais entra em contato.

Somente o oxigénio e a água permanecem depois
de o ozono limpar e desinfetar.

Produtos de limpeza de WC

Produtos de limpeza de carpetes
Produtos de limpeza multiusos
Produtos de limpeza de aço inoxidável
Produtos de limpeza de vidros
Produtos de limpeza de pavimentos

SUBSTITUI

Um único pack de cartuchos dura um ano

Melhora em 15% o desempenho da limpeza
Filtra minerais na água da torneira
Fácil de usar: instale e substitua em
segundos

CARTUCHOS

Modelo LQFC200

Carregador Conectar a tomada / adaptador USB 5VDC, ≥1A

Bateria 7.4V Li-ion

Dimensões 85 x 63 x 230 mm

Concentração O3 Até 1.7 ppm

Densidade da corrente 360 Wh/L  (até 1.000 carregamentos)

Peso Completo 300 g

Capacidade do Depósito 150 ml

Tempo de Carregamento 1 hora

Qualidade da Água Água fria da torneira

Temperatura da Água 4-40°C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


