
 

Business4cars B.V.               TEL: +31(0)26-3628040                                         BIC: RABONL2U  
Leemansweg 104                 Email: info@business4cars.nl                              KVK: KVK Arnhem 53498070        
6827BX Arnhem                   IBAN: NL08RABO014357746                                BTW: NL850902538B01 

 

 

 

 

AirBubbl: Luchtfiltratie-apparaat voor in de auto 

Een geavanceerde luchtreiniger die u en uw passagiers beschermt tegen 

luchtverontreiniging, een belangrijke factor die bijdraagt aan vele vormen van ziekte, 

waaronder: hartaandoeningen, beroertes, longkanker en longkanker. De AirBubbl beschermt 

de zich ontwikkelende ademhalingsfuncties van zuigelingen en geeft extra bescherming aan 

mensen met astma of allergieën. De belangrijkste verwijderde verontreinigende stoffen zijn 

gasvormige verontreinigende stoffen zoals stikstofdioxide (NO2), ozon en vluchtige 

organische stoffen (VOC's). Het verwijdert ook deeltjes zoals stof, pollen, roet, vezels, PM2,5 

en PM10, samen met bacteriën en virussen. 

 

Nano Carbon Filter  

Het unieke actieve nano-koolstoffilter verwijdert effectief tot 95% van stikstofdioxide en 

andere gasvormige verontreinigende stoffen - het enige type filter dat de schadelijke gassen 

kan absorberen en opgesloten kan houden. Verwijdert effectief tot 95% van de gasvormige 

verontreinigingen, zoals stikstofdioxide (NO2), binnen 10 minuten. 

 

Hoogwaardige deeltjesfilter 

Het hoogwaardige roetfilter verwijdert fijnstof efficiënt. Dit omvat stof, pollen, roet, vezels, 

PM2,5 en PM10. Virussen en bacteriën worden zeer efficiënt verwijderd door de AirBubbl, 

omdat de mogelijkheden van het deeltjesfilter zich uitstrekken tot de allerbeste deeltjes. 
 

Gepatenteerd luchtstroomontwerp 

De inzittenden van het voertuig ademen dankzij de gepatenteerde luchtstroom sneller 

schone lucht in met de AirBubbl. De AirBubbl is het enige product op de markt dat niet 

alleen vervuilde lucht reinigt, maar ook de gereinigde lucht rechtstreeks terugbrengt naar de 

bestuurder en passagiers door middel van een gepatenteerd luchtstroomontwerp. 

 

Krachtige dubbele ventilator                                                                                                                   

Het krachtige ontwerp met dubbele ventilator levert schone lucht rechtstreeks terug naar 

de bestuurder en passagiers. 

Mobiele applicatie:  IOS- en Android-app met statistieken voor afstandsbediening en 

luchtstroombeheer. Gebruikers kunnen prestatiebadges verzamelen die de hoeveelheid in 

het voertuig gereinigde lucht weerspiegelen.   
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Technische specificaties 

Geavanceerde auto-luchtreiniger met uniek nano-

koolstoffilter en gepatenteerd luchtstroomontwerp. 

 

Filter type  
Het filterpatroon van Airlabs bevat een hoogwaardig 

deeltjesfilter, samen met een gepatenteerde 

nanokoolstoflaag, die een zeer effectieve verwijdering 

van deeltjes (PM) en stikstofdioxide (NO2) mogelijk 

maakt, evenals VOC's, ozon en andere 

verontreinigende stoffen. 

Levensduur filter  
1000 uur 

Indicator voor filtervervanging 

Ja 

Luchstroom 30 m3/h snelheidinstellingen 

2 instellingen 

Controle  
Handmatig of via de AirBubbl-app  

App  
Compatibel met Android- en iOS-apparaten. 

Systeemvereisten: iOS 8.0+, iPhone 4s of hoger, iPod touch 

(5e generatie of hoger), Android Snapdragon of hoger. 

 

Kleur 
Spacegrijs, geborsteld aluminium, grijze stoffen bekleding, 

grijze riem. 

Grootte 
31x12cm  

Gewicht 

0,8kg  

Geluidsniveau 

44DB in normale modus, 48DB in boost modus 

 

Stroomvoorziening 
USB-C-ingang. 5 V, 2,1 A (10 W). Aangedreven via 

USB naar auto-adapter of andere geschikte USB-

voeding (5V, 2.1A). 

De AirBubbl is getest volgens de 

volgende normen 
Getest en voldoet aan de volgende normen: 

Elektromagnetische compabiliteit 

• EN 301 489-1 V2.2.0 

• EN 50498: 2010 

• EN 55014: 2017 Radio-emissies 

• EN 300 328 V2 1.1 

Gezondheid 

• EN 62479: 2010 

Electrische veiligheid 

• EN 60950 

• EN 60335 FCCFCC  

Identificatienummer: 2AQ2U-AB1-1 Getest en in 

overeenstemming met de volgende normen: 

Radio-emissies 

• FCC-regels en voorschriften deel 15, subdeel C, 

sectie 15.249, crashtests 

Getest en voldoet aan de volgende normen: 

• Euro NCAP Whiplash Medium, impact van 

achteren 

• Euro NCAP Whiplash High, impact van achteren 

• Euro NCAP Whiplash High, zijdelingse aanrijding 

• ST-0791 Stoelintegriteitstest, frontale 

aanrijding 

 

Accessoires inbegrepen 
Snelstartgids, hoogwaardige 2m USB c kabel, 

Dubbele USB- voedingsadapter voor in de auto, 

zelfklevende kabelclips. 

 


