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Den perfekte personlige virusfjerneren
Hextio er en lett og kompakt enhet, produsert for å dekke et individuelt behov. Når luften passerer enheten, renses 
luften som strømmer gjennom toppen av maskinen og ren luft blåses så direkte tilbake til der personen befinner seg. 
Denne bærbare maskinen passer til skrivebord, resepsjonsdisk, nattbord eller du kan ta den med om du er på farten. 

Nøkkelfunksjonene til Hextio

• Kontrollerer luftstrømmen for å optimalisere luften 
der du er

• Fjerner nesten 100% av alle luftveisvirus og bakterier

• Fjerner effektivt skadelige gasser og større partikler 
som støv og andre allergener

• Deaktiverer virus og bakterier med enestående 
effektivitet

• Sertifisert ozonfri

• Dreper koronavirus i luften* 

Maskinen er utprøvd og testet for å drepe: 

• Polio - dreper 99,9999% av viruset

• Adenovirus  - dreper 99,9999% av viruset

• Influensa  - dreper 99,9999% av viruset

• Koronavirus DF2  - dreper 99,9999% av viruset 

Fordeler

Brukererfaring
Skap trygghet og la 
dine kolleger, kunder og 
besøkende puste inn ren luft.

Helse og hygiene 
Kan beskytte deg, dine 
ansatte og besøkende mot 

skadelige bakterier og virus

Profil
Viser at bedriften 
vektlegger helse og 

velvære på arbeidsplassen

*Uavhengig testet mot koronavirus DF2 (et surrugatvirus for koronavirus), Adenovirus, Influensa og Polio, klarte enheten å drepe  99,9999%  av 
virusene på en enkelt luftgjennomstrømning.

Produktark

Ekspert på hygieneservice

Nano Fotokatalytisk Sølvbelegg

Smelteblåst HEPA Filter

Kraftig UVC Lampe

10 x Tio2 Hexagon Rørfiltre
Nano Belagt Fotokatalytisk

Aluminiumsspeil                                        
For Maksimal Refleksjon

Luftforurensningssensor
   

BLDC Sirocco Vifte

IR Sensor til Fjernkontroll  
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HEXTIO

20m2

1.2 kg / 2.6 lbs

1.8 kg / 3.9 lbs

40-49 dB

12-20 CFM

1

~10

8000 timer

4000 timer

1x6W (253,7 mm)

10 år

15W
240 V adapter (inkludert)

Ekspert på hygieneservice

Initial
Telefon 22 79 79 79
E-post: initial-no@rentokil-initial.com
Les mer på initial.no

Alle våre enheter er 
testet og har dokumentert 
virusdrepende effekt. 
Maskinen reduserer lokal 
forurensning som:

Virus Bakterier

Mugg Nitrogenoksid

Allergener Eksos

Pollen Formaldehyd

Farlige damper VOCs

Sporer Svevestøv

Dekningsområde

Nettovekt

Vekt inkludert eske

Lydnivå

Luftgjennomstrømning

UVC-lamper

Ti02 Hexagon Filtre

Bytte av Reaktorcelle

Bytte av Hepa/Carbonfilter

UVC-lampebølgelengde

Enhetens levetid

Maksimalt elektrisk forbruk     
Drevet av   

Anbefalt produktplassering:
Godt egnet til skrivebord, 

resepsjonsdisk og nattbord

Installasjon: Frittstående

Farge: Hvit

 Tekniske spesifikasjoner


