®
doftmarknadsföring

A1

A3

A2

Smidig kompakt lättplacerad doftmaskin för
hemmamiljöer, mindre kontor eller allmänna
utrymmen. A1 styrs via en app för en enkel
och smidig justering av doftstyrkan och
tidsinställning när maskinen ska vara aktiv.
Appen har ingen begränsning på antal maskiner.

Diskret och kraftfull doftmaskin som kan
väggmonteras. Den kan även doftsätta via
ventilationen i butiker, lokaler eller
utomhusmiljöer.

Elegant doftmaskin för hemma miljöer, kontor
eller butiker. A2 styrs via en app för enkel
och smidig justering av doftstyrkan och
tidsinställning när maskinen ska vara aktiv.
Appen har ingen begränsning på antal maskiner.

*Doftsätter upp till 40 m2 eller 120 m3
(beräknat på 3 meter takhöjd)
*Enkel justering av doftintensitet med hjälp av
capp funktionen
*Doftmaskinen har 10 olika inställningar.
*Kan väggmonteras
*Power: premiärt 1.5V, sekundärt 2V
*Doftflaskans storlek: 100 ml
*CE-märkt
*Dimension: 146*156*58 mm
*Vikt:600 g
*Färg: Vit

*Doftsätter upp till 660m2 eller 2000 m3
(beräknat på 3 meter takhöjd)
*Doftmaskinen har 10 olika inställningar.
*Kan väggmonteras
*Power: 6W
*Doftflaskans storlek: 500 ml
*CE-märkt
*Dimension: 275*350*80 mm
*Vikt: 5 kg
*Färg: Vit & Svart

*Doftsätter upp till 66 m2 eller 200 m3
(beräknat på 3 meter takhöjd)
*Enkel justering av doftintensitet med hjälp av
capp funktionen
*Doftmaskinen har 10 olika inställningar
*Power: 5W
*Doftflaskans storlek: 120 ml
*CE-märkt
*Dimension: 112*112*288 mm
*Vikt: 1.4 kg
*Färg: Silver, svart, guld, mörk silver
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A4
En liten portabel och smidig doftmaskin som lätt
går att flytta mellan olika platser.
Maskinen har en intelligent inställning med
rörelsesensorer vid placering i bil. Den kan även
användas i mindre utrymmen tex. toaletter eller
kontor.
*Doftsätter upp till 4m2
*Doftmaskinen har 4 olika doftstyrka inställningar.
*Kan väggmonteras
*Power: litiumbatteri som är uppladdningsbara.
*CE-märkt
*Dimension: 120*120*45 mm
*Vikt: 100 g
*Färg: Vit-Svart, Svart
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