
 

Filter til luftfrisker til
bil

GoPure SelectFilter
Plus

 
Allround luftfilter til bil

Fjerner op til 125 forurenende
stoffer

Filtrerer fine PM1-partikler

Neutraliserer giftige gasser og
lugt

 

00947033

Indånd kun sund luft i bilen
Beskyt din familie mod op til 125 forurenende stoffer

SelectFilter Plus er et effektivt allround filter, der beskytter dig mod PM2.5, lugte,

røg, udstødningsgasser, flygtige organiske stoffer og ozon. Flerlagsteknologien til

filtrering fjerner hurtigt op til 125 forskellige forurenende stoffer fra den luft, du

indånder.

Fjerner op til 125 forurenende stoffer

Fjerner hurtigt op til 125 forurenende stoffer

Filtrerer ultrafine PM1-partikler

Filtrerer partikler så små som PM1

Neutraliserer giftige gasser og lugt

Neutraliserer giftige gasser og lugt

Renser udstødningsgasser fra din bil



Filter til luftfrisker til bil 00947033

Vigtigste nyheder Specifikationer
Fjerner op til 125 forurenende stoffer

De fleste mennesker er ikke klar over, at

luften i bilen kan være 5 til 10 gange mere

forurenet end luften udenfor. Philips' unikke

SelectFilter Plus-filtreringsteknologi med

integreret forfilter beskytter din familie ved

hurtigt at fjerne forurenende stoffer fra bilens

kabine, f.eks. PM2.5. Den fjerner ikke blot

skadelige partikler, men også cigaretrøg, støv,

giftige gasser, lugte, ozon, vira og bakterier.

Filtrerer PM1-partikler

Den meget effektive partikelfiltrering med

Philips SelectFilter Plus fjerner de fine

partikler, der findes inde i bilens kabine. Det

er de bittesmå partikler, som mange mindre

effektive filtre ikke opfanger, herunder fra

cigaretrøg, pollen, støv, PM2.5, luftbårne vira

og bakterier.

Neutraliserer giftige gasser og lugt

Philips' unikke 3-trins SelectFilter Plus-

teknologi omfatter et HESA-lag integreret

med udvalgte tilsætningsstoffer. Ved hjælp af

en effektiv absorptions- og oxideringsproces

renser den luften i din bil. Det fjerner

skadelige luftformige stoffer og lugte,

herunder formaldehyd, TVOC'er og andre

giftige partikler, der udledes fra materialer

inde i køretøjet.

Renser udstødningsgasser fra biler

Når du kører, udsættes din familie for farlige

niveauer af luftforurening (især i tæt trafik).

Bilens blæser skaber en giftig luftstrøm, der

blæser de skadelige gasser, der udsendes af

andre køretøjer, ind i bilens kabine. Disse

dampe samt industriel forurening og ozon

fanges inde i bilen og bliver derefter fanget i

lungerne. Med Philips SelectFilter Plus-

teknologi kan du undgå, at dine nærmeste

indånder disse skadelige dampe og

forurenende stoffer. Det avancerede filter

fjerner udstødningsgasser som f.eks.

nitrogendioxid (NO2) og svovldioxid (SO2) og

endda ozon.

Produktbeskrivelse

Betegnelse: SFP120

Filtertype: Ekstra filter

Farve: Sort

Filterteknologi: Integreret HEPA, HESA

Performance

Filtrering af bakterier og vira

Filtrering af toluen

Filtrering af formaldehyd

Filtrering af luftbårne allergener

Filtrering af NO2/SO2

Filtrering af ozon

Filtrering af PM1 og PM2.5

Filtrering af TVOC'er og lugt

Vægt og dimensioner

Produktmål (LxBxH) (mm): 120 x 110 x 20

Boksens mål (LxBxH) (mm): 125 x 123 x 25

Boksens vægt (inkl. produkt) (g): ~103

Produktvægt (g): ~ 69

Markedsføringsspecifikationer

Forventede fordele: Sund luft i bilen

Produktoplysning: SelectFilter Plus

Logistiske data

Mængde i æsken: 1

EAN1: 8719018009470

EAN3: 8719018009494

Ordreindtastning: GSF120P110X1

Ordrekode GOC: 00947033
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