
Introdução

Estudos em diversas escolas de medicina 

comprovam que a presença da maior ou 

menor quantidade de cargas elétricas no 

ar (íons ou elétrons) podem afetar o

comportamento do ser humano. 

Íons negativos no ambiente têm efeito 

benéfico no organismo humano. 

Além de depurar o ar, diminuir o pó, 

odores de cigarro e outros, ainda ajuda 

a reduzir o stress e ansiedade da vida 
moderna. Este ionizador eletrônico possui
também  luz noturna manual com 2leds

que pode ser acionada no botão 
frente do produto. Instale o produto 
numa  tomada próxima do local onde 
estão as pessoas no ambiente.

na

Especificações:

Voltagem: 127/220V (Bivolt), 
Consumo: 3 Watts
Freqüência: 60Hz
Área de abrangência: raio de 3 metros
(max: 30m²)
Concentração de Íons: 
3 milhões/cm³
Concentração de 
Ozona: <0,048 ppm
Umidade de operação: 
rh20-80% Temperatura 
de operação: -20 a 50°C 

Medidas aprox.: 
130x60x50mm 

Aviso: Este produto não 
é  um  brinquedo, não 
devendo ser manipulado 
por  crianças. Apresenta  risco  de  choques 
como qualquer aparelho elétrico.Por segurança, 
não instale o mesmo em áreas cobertas por cortinas, 
tecidos ou com móveis encostados no aparelho.

                       Termo de Garantia
• Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses 
a partir  da  data  de  emissão  da  Nota  Fiscal  de  
compra contra defeitos de  fabricação. Tentativas  de 
conserto ou alterações no circuito interno do aparelho, 
por pessoas  não  autorizadas  ou  por  uso  indevido, 
fazem com que a garantia seja cancelada. O produto 
que apresentar defeito de  fabricação deverá  ser en-
viado à nossa Assistência Técnica; ( veja endereço em 
nosso site ), juntamente com a Nota Fiscal de compra 
(ou cópia), ficando por conta do cliente os  custos  de 
envio ( ida e volta ), bem como  os custos  de Seguro, 
embalagem, ou  qualquer  outro  custo  incidente no 
transporte do  produto. • Esta  garantia  não  cobre  
problemas causados por falta  de  cuidados  ou  ma-
nutenção  do  produto.• Não estão cobertos por esta 
garantia componentes  que  se  desgastam   natural-
mente como lâmpadas.• Fora do período de garan-
tia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos 
dos reparos  ficarão por conta do Cliente.

7 8 9 6 5 6 2 1 6 9 2 8 5

127/220V (BIVOLT)

DNI 6928
IONIZADOR

PURIFICADOR DE AR
frequencia 60Hz

DANI Condutores Elétricos Ltda
CNPJ: 63.023.006/0001-02
site: www.dni.com.br

Produto não perecível - Validade indeterminada

Fabricado na R.P.C
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