
Aura Air Mini

The World’s Best Portable Air Purifier

Aura Air Mini destroys pollutants in up to 107 sft of

space. It’s ideal for home offices, small conference

rooms, and workstations, while delivering proven

technology and cutting egad design.

Aura Air Mini 

Världens bästa bärbara luftrenare
 
Testad teknologi och stilren formgivning.
Aura Air Mini eliminerar föroreningar och förstör 
virus och bakterier mm. på en yta av 10m2.

Den är lämplig för hemmakontor, mindre arbets- 
och konferensrum, arbetsstationer samt på resor.



Indoor air pollution is a 

GLOBAL PUBLIC EMERGENCY.

It threatens everyone

 United Nations, 2019

”Sisäilman epäpuhtaudet ovat maailmanlaajuinen ongelma, joka koskee kaikkia.” YK 2019

Inomhusluftens föroreningar 
är ett globalt problem som 

berör oss alla. 

Förenta Nationerna 2019

” ”



Indoor air pollution is a 

GLOBAL PUBLIC EMERGENCY.

It threatens everyone







The Sterionizer™

The efficiency of the Sterionizer™ in removing different  types of pollutants:

A component based on the technology of bipolar ionization. The Sterionizer™ generates positive and

negative ions – just like those found in nature – that purify and freshen indoor air by eliminating the harmful

pollutants mentioned above.

I Aura Mini finns en Sterionizer™-komponent, vars teknologi baserar sig på bipolär (tvåvägs) 
jonisering. Sterionizern producerar positiva och negativa joner – just sådana som återfinns 
i naturen - vilka rengör och fräschar upp inomhusluften genom att förstöra ovannämnda 
skadliga luftföroreningar. Effektiviteten i Sterionizer™ är dess förmåga att eliminera olika typer av 
luftföroreningar.
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Specification

Height:

4.2 inch/ 3.1 inch / 3.1 inch

115 mm/ 80 mm / 80 mm

Weight:

0.7 Ibs / 350 g

Recommended Room Size:

107 ft2

10 m2

Charging: 

Battery - USB 
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Aura Air Mini
Laddning
Batteri och USB

Mått
115 mm hög
80 mm diameter

Vikt
350 g

Rekommenderad rumsstorlek
10 m2 



Aura Air

Because Breathing Shouldn’t
Require a Second Thought

Get in touch with us for orders and inquiries.

Roei@auraair.io

www.auraair.io

För att andning inte ska kräva en 
andra tanke.”

Kontakta oss.

tabita@engedi.fi

www.tabitaair.fi

Tabita Products Oy, Vörågatan 13, 65100 VASA - FI
www.tabitaair.fi, tel. +358 50 5054 238, +358 500 660 126

www.engedi.fi


