
NEO-Plazmový systém èistenia vzduchu

Mali ste niekedy tieto príznaky?

Èo je Nano Carbónová gu¾ka?

Rozdiely od konvenèných filtrov

Antibakteriálne predné filtre 
najskôr odstránia väèšie 
èiastoèky prachu , a prach 
prikrývok.

Plazmový systém vyvinutý výhradne spoloènos�ou LG, odstraòuje nielen 
mikroskopicky zneèis�ujúce èiastoèky a prach, ale aj roztoèe v domácnosti,
a chlpy zvierat, aby sa tak predišlo alergickým 
ochoreniam ako je astma.

NANO Bio fúzne filtre umož-
òujú NANO Bio enzýmom 
preniknú� priamo cez 
bunkové steny baktérií 
a alergénov, aby rozložili 
ich bunkové jadrá a zabili 
ich. Kým konvenèné (bežné) 
metódy sotva inaktivujú 
baktérie alebo nièia 
vonkajšie bunkové steny, 
inovatívna metóda môže 
úplne rozloži� bunkové jadrá 
baktérií a zabíja ich.

Trojité filtre sa skladajú z rôznych vrstiev z organických zlúèenín tak, aby odstránili 
nepríjemný pocit a boles� v oèiach a krku. Obsahujú aj formaldehydový filter, na 
odstránenie fornaldehydu, hlavnej príèiny syndrómu nového domu, a tak predchádzajú 
príznakom ako dermatitída, zvracanie a zápal p¾úc. A nakoniec, obsahujú filter na 
odstránenie bežných pachov, ktoré sú príèinami migrény a chronickej únavy.

Nano carbónové filtre zachytávajú jemné èastice 
prachu a úplne odstraòujú pachy z domácnosti, 
a ponúkajú tak príjemné prostredie.

Nano gu¾ková štruktúra zložená z nano 
carbonátu bola prijatá ako prvá 
deodorizaèná látka na svete.

Jednoducho
inaktivujú 
baktérie

Nièia baktérie, ale èas� z nich môže preži�.

Bio enzým nièí bunkové steny a jadrá baktérií
a alergény, èím baktérie úplne zabíja.

Hoci priemyselný rozvoj zlepšil kvalitu života ¾udí a  zvýšil ich spokojnos� v bývaní, stále viac prináša 
rôzne druhy zneèistenia nebezpeèných látok a vírusov. Najmä látky (prach v domácnosti ....), ktoré 
spôsobujú alergie, zvyšujú výskyt ochorenia dýchacích ciest a iných ochorení. 

Nový neo-plazmový systém od LG Electronics vybavený 12-vrstvovými bio-enzýmovými filtrami,
ešte zlepšil jeho sterilizaèný  výkon. Kým vzduch prechádza jednotlivými vrstvami filtrov, systém môže výkonnejšie 
odstráni� jemný prach z domácností, bežné pachy, pachy z jedla a cigaretový dym, rovnako môže znièi� bunkové steny 
baktérií a tak ich zabi�. 
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Astma a neustávajúci 
kašel.

Bez príèiny Vás svrbí 
pokožka, škriabete 
sa znova a znova.

Èasté bolesti hlavy 
a chronická únava.

Kedyko¾vek sa 
menia obdobia, 

teèie Vám z nosa.
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