
Lepší spánok
Nechajte uHoo optimálne riadiť teplotu, 

vlhkosť a čerstvý vzduch vo vašej miestnosti       
a Vy ostante v pohodli.

Menej alergií
Presne vedzte, čomu treba zabrániť (výrobky a 

chemikálie treba, hromadenie prachu ...)      
skôr, ako dôjde k alergiám a infekciám.

Lepšie sústredenie a 
produktivita

uHoo zaisťuje, že vaše prostredie je vždy pohodlné, 
zdravé a bezpečné, takže môžete maximalizovať 

sústredenie, pohodu a produktivitu.

Copyright © 2020 uHoo All rights reserved.

uHoo
Virus Index
Zlá kvalita vnútorného vzduchu zvyšuje riziko 
prežitia a šírenia koronavírusov vo vzduchu po 
celej domácnosti a na pracovisku.

Optimalizujte svoj prostredie, aby ste 
maximalizovali kvalitu Vášho života

Kvalita vnútorného ovzdušia ovplyvňuje vaše celkové zdravie a pohodu. 
Nechajte uHoo merať a monitorovať kvalitu vzduchu pre zdravšie prostredie.

Vedzte, ako si zabezpečiť 
zdravšie ovzdušie
Čím viac budete vedieť, tým lepšie sa budete môcť starať o svoje 
zdravie a pohodu. uHoo meria a monitoruje deväť rôznych faktorov 
kvality ovzdušia a index vírusov, čo z neho robí najkomplexnejší 
snímač vnútorného vzduchu na trhu.

   Teplota Vlhkosť Tlak vzduchu CO2

TVOC PM2.5 CO NO2 Ozón Virus Index

Inteligentný spôsob, 
ako zorganizovať 
svoje prostredie
uHoo sa pripája a pracuje s inými 
zariadeniami inteligentnej domácnosti pre 
bezproblémový a integrovaný prístup k 
čistejšiemu a zdravšiemu vzduchu ... Všetko 
bez toho, aby ste na to museli myslieť.

Nebezpečné

Overil som, že detekuje, keď syn hrá Xbox (CO2), PM2,5 po príchode čistiacich prostriedkov, a má podozrenie na 
zlyhajúcu pec - viac pracuje, zachytáva NO2. Desivé výsledky ...

Chris P
Amazon Verified Purchase

Zlepšite svoje zdravie a pohodu pomocou 
najpokročilejšieho snímača kvality 
vnútorného vzduchu.

KOMPATIBILNÉ Z IOS A ANDROID

- Môžete vidieť vzduch, ktorý dýchate
- Vedzte, aký bezpečný je váš dom pred vírusmi
- Nechajte si zasielať upozornenia a upozornenia na telefón 
- Sledujte svoje pokroky pri vytváraní zdravšieho domova - 
Dodáva sa s 1-ročnou zárukou

Kúpiť teraz 339€

Váš prvý krok k
čistému vzduchu
Posuňte zdravie, bezpečnosť a pohodlie na 
úplne novú úroveň s najpokročilejším 
monitorom kvality vzduchu v interiéri.

Vytvorte si 
zdravý domov
Vidieť neviditeľné. Prevezmite kontrolu nad 
vzduchom, ktorý dýchate, a sledujte svoj pokrok 
smerom k zdravšiemu domovu a zdravšiemu vám.

Chcete vedieť viac?

Kúpiť teraz

https://getuhoo.com/home
https://getuhoo.com/business
https://getuhoo.com/virus-index
https://getuhoo.com/contractor
https://getuhoo.com/about
https://getuhoo.com/where-to-buy
https://getuhoo.com/blog
https://getuhoo.com/contact-us
https://getuhoo.com/reseller
https://getuhoo.com/support
https://facebook.com/getuhoo
https://twitter.com/uhooair
https://youtube.com/uhooair
https://www.linkedin.com/company/uhoo
https://instagram.com/getuhoo
https://apps.apple.com/us/app/uhoo/id1084953997
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uhooair&hl=en&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://getuhoo.com/privacy-policy
https://getuhoo.com/terms
https://getuhoo.com/warranty
https://getuhoo.com/press
https://getuhoo.com/virus-index
https://getuhoo.com/virus-index
https://getuhoo.com/buy
https://getuhoo.com/home
https://getuhoo.com/buy
https://getuhoo.com/home
https://getuhoo.com/buy
https://getuhoo.com/buy
https://getuhoo.com/buy
https://getuhoo.com/home
https://getuhoo.com/buy
https://getuhoo.com/home
https://getuhoo.com/
https://getuhoo.com/home
https://getuhoo.com/business
https://getuhoo.com/virus-index
https://getuhoo.com/blog
https://getuhoo.com/support



