
 

Filter for luftrenser
for bil

GoPure SelectFilter
Plus

 
Allsidig luftfilter for bil

Fjerner opptil 125 forurensende
stoffer

Filtrerer fine PM1-partikler

Nøytraliserer giftige gasser og
lukt

 

00947033

Pust bare sunn luft i bilen din
Beskytt familien din mot opptil 125 forurensende stoffer

SelectFilter Plus er et kraftig, allsidig filter som beskytter mot PM2,5, lukt, røyk,

eksosgasser, flyktige organiske forbindelser og ozon. Filtreringsteknologien med

flere lag fjerner raskt opptil 125 forskjellige forurensende stoffer fra luften du puster

inn.

Fjerner opptil 125 forurensende stoffer

Fjerner raskt opptil 125 forurensende stoffer

Filtrerer PM1 ultrafine partikler

Filtrerer partikler helt ned til PM1

Nøytraliserer giftige gasser og lukt

Nøytraliserer giftige gasser og lukt

Renser eksosgassene fra bilen din



Filter for luftrenser for bil 00947033

Høydepunkter Spesifikasjoner
Fjerner opptil 125 forurensende stoffer

Mange vet ikke at luften inne i bilen kan være

5 til 10 ganger mer forurenset enn luften

utenfor. Philips' unike SelectFilter Plus-

filtreringsteknologi, med integrert forfilter,

beskytter familien din ved å raskt fjerne

forurensende stoffer fra bilens kupé, for

eksempel PM2,5. Det fjerner ikke bare

skadelige partikler, men også sigarettrøyk,

støv, giftige gasser, lukt, ozon, virus og

bakterier.

Filtrerer PM1-partikler

Den svært effektive partikkelfiltreringen til

Philips SelectFilter Plus fjerner de fine

partiklene som finnes i bilens kupé. Dette er

de små partiklene som mange enklere filtre

ikke fanger opp, blant annet sigarettrøyk,

pollen, støv, PM2,5, luftbårne virus og

bakterier.

Nøytraliserer giftige gasser og lukt

Philips' unike 3-trinns SelectFilter Plus-

teknologi har et integrert HESA-lag med

utvalgte tilsetninger. Den renser bilen

gjennom en kraftig absorpsjons- og

oksidasjonsprosess. Dette fjerner skadelige

stoffer og lukter i gassform, inkludert

formaldehyd, TVOC og andre giftige partikler

som emitteres fra materialene inne i

kjøretøyet.

Renser eksosgasser fra biler

Når du kjører, utsettes familien for farlige

luftforurensningsnivåer (spesielt ved mye

trafikk). Viften i bilen skaper en giftig

luftstrøm som blåser de skadelige gassene

fra andre kjøretøyer, inn i bilen. Disse

gassene, samt industriforurensning og ozon,

forblir inni bilen og kommer deretter inn i

lungene. Med Philips SelectFilter Plus-

teknologien kan du unngå at dine kjære

puster inn disse avgassene og forurensende

stoffene Dette avanserte filteret fjerner

avgasser som nitrogendioksid (NO2) og

svoveldioksid (SO2) og til og med ozon.

Produktbeskrivelse

Betegnelse: SFP120

Filtertype: Erstatningsfilter

Farge: Svart

Filterteknologi: Integrert HEPA, HESA

Ytelse

Filtrering av bakterier/virus

Filtrering toluen

Filtrering formaldehyd

Filtrering av luftbårne allergener

Filtrering NO2/SO2

Filtrering, ozon

Filtrering PM1, PM2,5

Filtrering TVOC-er, lukt

Mål og vekt

Produktmål (L x B x H) (mm): 120 x 110 x 20

Eskens mål (L x B x H) (mm): 125 x 123 x 25

Eskens vekt (inkludert produkt) (g): ~103

Produktvekt (g): ~ 69

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Sunn luft i bilen

Produkthøydepunkt: SelectFilter Plus

Logistiske data

Antall i esken: 1

EAN1: 8719018009470

EAN3: 8719018009494

Bestillingsoppføring: GSF120P110X1

Bestillingskode GOC: 00947033
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