
THAO TÁC ĐƠN GIẢN

1 pin sạc (USB)

25-30 giờ / lần sạc

 

7cm L x 5cm W x 2.5cm D

59 grams

65ºC

Nguồn cấp điện

Thời gian 
hoạt động

Kích thước

Khối lượng

Nhiệt độ tối đa

SeLF

CÔNG NGHỆ ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT

 Khác với các công nghệ hút, lọc,
các hạt bụi ở gần. Công nghệ độc 
quyền của SeLF đẩy lùi các hạt nhỏ
hơn 2.5 micromet ( Bao gồm vi rút, 
vi khuẩn, khói thuốc, chất gây dị 
ứng, Bụi PM 1, PM 2.5, PM 10...)
ra khỏi vùng thở (khoảng 1/2 m3) 
xung quanh đầu người đeo SeLF. 

SeLF tạo ra một luồng ion mạnh
mẽ, giữ vai trò như một lá chắn
thay vì cố gắng xử lí không khí ở 
môi trường mở. Phương pháp này
đặc biệt thích hợp cho người đang 
vận động, di chuyển nơi công cộng.

Ưu việt khác của SeLF là ở dung
lượng pin, khoảng 20.000V. So với
mức thông thường khoảng 3000V
đối với các sản phẩm khác trên
thị trường.

Đẩy không khí sạch vào vùng thở của bạn
Im lặng, không sử dụng quạt lọc, không cần bảo trì
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* Các thử nghiệm khoa học đã chứng minh việc sử dụng máy lọc không khí và bề mặt ReSPR 
giúp tiêu diệt vi sinh vật trên bề mặt và trong không khí. 
* Công nghệ NCC được lắp đặt trong ResPR đã được thử nghiệm thành công chống lại SARS nCOV-2 
nguyên nhân gây ra căn bệnh có tên COVID-19 bởi đại học Wisconsin-Madison. 

Diệt 99.999% vi khuẩn, vi rút, nấm mốc 
Siêu nhỏ, nhẹ, có thể đeo được

Bộ phát xạ bằng bạch kim và bộ thu bằng thép không gỉ mạ vàng

1. Sạc đầy trong 5 giờ bằng cáp USB
2. Khởi động thiết bị
3. Treo SeLF quanh cổ của bạn.
4. Sạc lại khi hết pin (sau 25-30 giờ).

Hiệu quả diệt SARS-COV2 đã được xác nhận

ReSPR
TechnologiesĐã có 7,2 triệu máy được đưa vào sử dụng tại 28 quốc gia trên thế giới
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