
MERRNI FRYMË 
LIRSHËM!

A e dini sa i ndotur është ajri në ambientet e brendshme? 

Sipas studimeve nga Organizata Botërore e Shëndetësisë 

(OBSH), ajri i brendshëm është 2-5 herë më i ndotur se 

ajri i jashtëm. Shumica e njerëzve e kalojnë pjesën më të 

madhe të kohës në ambiente të mbyllura dhe kjo është 

pjesa më e madhe e ekspozimit ndaj ndotjes së ajrit.

PASTRUES AJRI AC1214/10 PASTRUES DHE LAGËSHTUES AJRI 
AC4080/10

369€

329€
469€

419€

MBULUESHMËRIA

63m2
MBULUESHMËRIA

43m2

Pastruesit e ajrit mund t’i merrni me çmime promocionale nga 6 - 31 Dhjetor



Llojet më të zakonshme të ndotjes së ajrit të 
brendshëm janë: ndotja nga ajri i jashtëm që 
hyn brenda nga dritaret e hapura, 
alergjenët si poleni apo qimet e kafshëve, 
sporet e mykut, viruset dhe bakteret, 
aromat nga gatimi ose pirja e duhanit. 

Problematike janë grimcat e imëta të 
pluhurit, grimcat më të vogla se 2.5 
nanometra sepse ato kalojnë përmes 
mekanizmit mbrojtës të trupit (siç është 
mukoza e hundës) dhe hyjnë thellë në 
mushkëri ku mund të shkaktojnë përkeqësim 
të sëmundjeve të frymëmarrjes dhe të 
ndihmojnë edhe zhvillimin e këtyre 
sëmundjeve ku më të rrezikuarit janë fëmijët 
dhe të moshuarit.

PASTRUES AJRI 
AC2887/10

429€

379€ PASTRUES AJRI  
AC3059/50

649€

569€ PASTRUES AJRI   
AC3854/50

749€

669€PASTRUES DHE LAGËSHTUES 
AJRI AC3829/10 

649€

579€
Modelet Philips 2 në 1 përdorin një kombinim VitaShield IPS sistem të pastrimit dhe NanoCloud teknologji të lagështisë, i projektuar 
posaçërisht për të pastruar 99% të grimcave të pluhurit të imët, baktereve, alergjenëve dhe viruseve nga ajri në shtëpinë tuaj, ndërsa 
në të njëjtën kohë siguron nivel optimal të lagështisë në ajër në mënyrë që ju mos të ndjeheni në siklet nga ajri i thatë në shtëpi.

MBULUESHMËRIA

79m2
MBULUESHMËRIA

80m2
MBULUESHMËRIA

48m2
MBULUESHMËRIA

60m2



PASTRUES AJRI PU4020F0

LAGËSHTUES AJRI HU5220F0

239€

199€

139€

109€

PASTRUES AJRI PU6020F0

309€

269€

MBULUESHMËRIA

80m2

PASTRUES AJRI PU4015O1

199€

169€

MBULUESHMËRIA

35m2

MBULUESHMËRIA

54m2

MBULUESHMËRIA

35m2

PASTRUES AJRI PU3030F0

229€

199€

MBULUESHMËRIA

120m2

 

«Formaldehidi
dhe grimcat e imëta (PM2.5)

si shkaktarë të kancerit
nga Organizata Botërore

e Shëndetësisë

«1 nga 3 persona
vuajnë nga alergjitë e ndryshme në 
shtetet e zhvilluara

«Sëmundja e parë kronike te fëmijët»

Me “INTENSE PURE AIR XL”, ju do të keni ajër të shëndetshëm dhe qetësi totale, falë katër niveleve të filtrimit të dedikuara dhe 
të dizajnuara për të kapur edhe grimcat më të imëta të ajrit dhe për të shkatërruar përfundimisht “formaldehid” (përbërës organik/ndotësi 
më i dëmshëm i ajrit të brendshëm).

RHINITIS

BRONHITIS

ALERGJITË

ASTMËN

RHINOPHARYNGITIS

SËMUNDJE 
KARDIOVASKULARE

KANCER

GODITJE NË TRU

AJRI I NDOTUR SHKAKTON:


