
AERO 360°
TABLETĂ ABSORBANTĂ PARFUMATĂ

IDENTIFICARE
Tableta AERO 360 este unica tabletă cu doua funcții 
concomitente ale cristalelor active și ajută la crearea 
unei atmosfere plăcute în locuință. Este destinată utilizării 
împreună cu aparatul AERO 360.

FUNCȚIONALITATE
1. Sistemul AERO 360° absoarbe 
umiditatea în exces, neutralizează 
mirosurile neplăcute și emană un 
parfum plăcut bazat pe circulația unică 
a aerului de 360°.
2. Tableta AERO 360° transformă 
umiditatea într-o soluție salină. 
3. Soluția salină este colectată în 
rezervorul Aparatului AERO 360°.

 Nu este necesară alimentarea 
electrică. 

 Absorbția umidității funcționează 
imediat după poziționarea tabletei 
absorbante în aparat. Tableta 
absorbantă AERO 360° își reduce 
volumul gradual pe masură ce 
absoarbe umiditatea din aer și o 
transformă în soluție salină.
După dizolvarea completă a tabletei, 
se aruncă soluția salină rezultată din 
absorbția umidității și se pune în aparat 
o nouă tabletă.

APLICARE
Tableta AERO 360° este utilizată cu sistemul AERO 360° și 
este ideală pentru camere cu suprafața de aproximativ 20 m2.

DESCRIERE
Tableta AERO 360° 

Culoarea tabletei 
AERO 360°  
Compoziția tabletei 
AERO 360°  
Alte beneficii

450g  /diametru: 100 mm / 
grosime: 41- 44 mm
Bicoloră (albastră și albă)

Clorură de calciu

Neutralizarea mirosurilor neplăcute
Zonă de absorbție mai mare
Arome: lavandă, vanilie, fructe

PERFORMANȚĂ
Absorbție imediată  
Absorbție durabilă

Prima absorbție în mai puțin de 12h*
Până la 3 luni* într-o cameră de 20m2  
* În funcție de nivelul de umiditate și de temperatura 
camerei 

Tehnologie CIRCULAȚIA AERULUI LA 360°
Sistemul AERO 360° se bazează pe 
principiul fizic – cu cât dispozitivul are 
un contact mai mare cu aerul, cu atât 
oferă o putere de absorbție a umidității 
mai mare. Dispozitivul aerodinamic 
are un tunel de aer unic la 360°, care 
permite circulația completă a aerului în 
jurul și prin dispozitivul de prindere. 

Tableta ultra absorbantă are o formă 
îmbunătățită de undă și o deschidere 
centrată pentru a mări suprafața în 
contact cu aerul și a crește performanța 
sistemului. Acest lucru duce la o 
eficiență cu până la 40% mai mare.*
TEHNOLOGIA 3 ÎN 1
Tableta bicoloră AERO 360° este 
formată din cristale ultra active 
și include o tehnologie anti-miros 
patentată, combinată cu mirosuri 
plăcute, cum ar fi lavanda, vanilia sau 
fructele energizante.
* în comparație cu standardele Henkel 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SISTEM 
AERO 360
1. Apăsați simbolul din partea de sus a aparatului pentru a-l 
deschide. 
2. Deschideți ambalajul tabletei. Evitați orice contact cu 
pielea. 
3. Asezați tableta pe ax cu partea albastră în jos și închideți 
aparatul.
4. După ce tableta se dizolvă complet, deschideți gura de 
scurgere și vărsați lichidul în toaletă. 
Curățați reziduurile cu apă caldă și utilizați o nouă tabletă.

DEPOZITARE
24 de luni pentru tableta parfumată AERO 360° 
Depozitați în încăperi uscate, cu temperatura peste 0°C.

AVERTISMENT
Pentru a garanta o circulație optimă a aerului, așezați 
aparatul la cel puțin 10 cm de perete. Nu lăsați tableta 
AERO 360° sau soluția salină a acesteia să intre în contact 
cu suprafețe metalice sau din piele, țesături, covoare, 
pardoseală sau alte materiale. 
În cazul contactului, spălați imediat cu apă caldă. 
Utilizați doar la temperaturi de peste 10°C.

INFORMAȚII GENERALE
La redactarea prezentei fișe de date tehnice, a fost luată în 
considerare starea prezentă a tehnologiei, după experiența 
noastră. Instrucțiunile de mai sus se bazează pe teste complete 
și pe experiența generală câștigată în acest domeniu. Totuși, 
nu putem să pretindem că informațiile oferite sunt complete, 
deoarece performanța indicată a dispozitivului depinde în 
mare măsură de condițiile de temperatură și climă. 

*în comparație cu tabletele Ceresit


