
Uovertrufne fordele
• 

 

Dræber bakterier på en naturlig måde – 

 

nedbryder dårlig lugt
• 

 

Tørrer hænder på 10-15 sekunder
• 

 

Justérbar hastighed og lyd
• 

 

Kompakt design

  

  
  

  
 COLD PLASMA CLEAN™ 

R E V O L U T I O N I Z I N G  C L E A N

COLD
PLASMA
CLEAN™

THE AIR IS WARM

THE TECHNOLOGY IS  COO
L

RENS og TØR dine 
hænder samtidig med at 
luften omkring dig 
rengøres.

Teknologien er en spaltning 
af vandmolekyler, Bipolar 
Ionisering - naturens egen 
måde at rense luften og 
dræbe bakterier.



For mere information besøg americandryer.com

HVORFOR KUN TØRRE HÆNDERNE NÅR DU OGSÅ KAN 
RENSE DEM VED AT SLÅ BAKTERIERNE IHJEL 

Hvad er CPC og hvordan virker det?

 

Cold Plasma Clean™ technology (CPC)

 Cold Plasma Clean teknologi eller Bipolar Ionisering er mere 

Den rengører dine hænder og dræber bakterierne.
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BAKTERIER & LUGT
COLD PLASMA REN

COLD
PLASMA
CLEAN™

THE AIR IS WARM

THE TECHNOLOGY IS  COO
L

Cold Plasma Clean er det ypperste resultat af 
ingeniørenernes hårde arbejde med at skabe den 
mest hygiejniske metode til håndtørring. 

 effektivt end brugen af HEPA filtre. 

Extremeair CPC fra American Dryer, Inc. er en 
vedligeholdelsesfri løsning som fungerer uden brug  

Cold Plasma, eller Bipolar Ionisering som det også kaldes er naturens egen måde at 
rense luften og dræbe bakterier.
Basis for teknologien er en spaltning af vandmolekyler som via naturens egne love 
angriber og dræber bakterier på og omkring håndoverfladen.
Cold Plasma Clean nedbryder disse skadelige bakterier til rene, sikre og naturlige 
molekyler. 
Den patenterede teknologi baserer sig på bipolar ionisering og bidrager til skabelsen af 
et miljørigtigt produkt.
Teknologien er gennemtestet og har i mange år været brugt til rensning af luften i bl.a. 
hospitaler verden over.
American Dryer er de første til at implementere denne teknologi i en unik håndtørrer til 
slutbrugeren. 

af filtre eller skadelige kemikalier.
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