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Belakangan ini, ada alat elektronik kesehatan yang sedang digemari oleh banyak orang: Air Purifier.
Sebenarnya, apa sih kehebatan dari alat yang satu ini sampai banyak dicari orang?
Air purifier adalah alat yang bisa menyaring virus, bakteri, kuman, kotoran, bau tidak sedap, sampai jamur
yang ada di dalam udara. Alat tersebut akan menyedot udara yang ada dan menyaringnya dengan filter yang
ada di dalamnya sebelum kemudian disalurkan kembali keluar. Udara yang “ditiupkan” keluar dari dalam air
purifier adalah udara yang sudah tersaring bersih.

Karena fungsinya tersebut, alat elektronik yang satu ini bisa berguna untuk beberapa hal:
1. Mencegah alergi
Tergantung dari jenisnya, air purifier dapat menyaring udara kotor dan mengeluarkan udara bersih
bersamaan dengan ion-ion negatif yang mempunyai manfaat baik untuk tubuh. Hasilnya, risiko Anda untuk
mengalami reaksi alergi juga ikut berkurang.
2. Membasmi virus dan bakteri
Air purifier menawarkan berbagai fungsi, salah satunya adalah menurunkan jumlah virus dan bakteri yang
aktif berada di udara. Hal ini dapat dilakukan saat air purifier menyerap udara yang ada di ruangan dan
menyaringnya melalui beberapa filter yang ada di dalamnya.
3. Berguna untuk orang yang sakit
Ketika sakit, orang akan mempunyai sistem imun yang lebih rentan dari biasanya. Karena itu mereka
memerlukan perlindungan yang lebih agar tidak terserang penyakit tambahan. Di sinilah air purifier bisa
membantu Anda. Filter-filter yang ada di dalam alat elektronik yang satu ini dapat menyaring bakteri, virus,
hingga jamur yang dapat menyerang sistem imun tubuh. Selain itu, udara di sekitar Anda juga bisa menjadi
lebih bersih sehingga dapat membantu proses pemulihan tubuh.
4. Melawan asap rokok
Asap rokok bisa jadi sesuatu yang sangat mengganggu, apalagi kalau asap tersebut ada di dalam ruangan
tertutup. Lewat air purifier, asap rokok dapat terserap dan tersaring melalui filter yang ada di dalamnya. Hal
ini akan sangat berguna jika mengingat bahaya yang bisa timbul dari asap rokok bagi sistem pernapasan dan
jantung.
5. Menghilangkan bau tak sedap
Selain manfaat-manfaat yang telah dituliskan, air purifier juga bisa membantu mengurangi bau tak sedap
yang ada di dalam ruangan. Contohnya, bau saat Anda memasak, bau akibat udara yang lembab, hingga bau
polusi yang mungkin masuk dari dalam rumah.
Banyaknya manfaat baik yang bisa Anda dapatkan dari air purifier bisa membuat Anda ikut tertarik untuk
memiliki alat elektronik yang satu ini. Untuk itu, Anda tidak perlu khawatir. SPEKTRA dapat membantu
Anda untuk mendapatkannya dengan mudah! Lewat SPEKTRA, Anda dapat mengajukan pembiayaan
elektronik dan membawa pulang air purifier impian tanpa perlu repot.
Dengan layanan kredit elektronik, Anda tidak perlu mengumpulkan uang dengan waktu yang lama sebelum
membawa pulang air purifier. Anda hanya perlu membawa KTP, mengajukan kredit, sebelum akhirnya
melakukan pelunasan setiap bulannya. Bagaimana, mudah bukan? Yuk langsung ajukan kredit elektronik
lewat SPEKTRA di www.fifgroup.co.id!

