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GoPure SelectFilter
Plus

 
Allroundluftfilter för bilar

Tar bort upp till 125

föroreningar

Filtrerar fina PM1-partiklar

Neutraliserar giftiga gaser och
lukt

 

00947033

Andas enbart in frisk luft i bilen
Skydda familjen från upp till 125 föroreningar

SelectFilter Plus är ett kraftfullt allroundfilter som skyddar dig från PM2,5, lukter,

rök, avgaser, VOC och ozon. Dess filtreringsteknik i flera tar snabbt bort upp till 125

olika föroreningar från luften du andas in.

Tar bort upp till 125 föroreningar

Tar snabbt bort upp till 125 föroreningar

Filtrerar PM1, ultrafina partiklar

Filtrerar partiklar så små som PM1

Neutraliserar giftiga gaser och lukt

Neutraliserar giftiga gaser och lukt

Tar bort avgaser från bilen



Filter till billuftrenare 00947033

Funktioner Specifikationer
Tar bort upp till 125 föroreningar

De flesta inser inte att luften i bilen kan vara

fem till tio gånger mer förorenad än luften

utomhus. Philips unika SelectFilter Plus-

filtreringsteknik, med inbyggt förfilter,

skyddar familjen genom att snabbt ta bort

föroreningar inne i bilen, till exempel PM2,5.

Den tar inte bara bort skadliga partiklar, utan

även cigarettrök, damm, giftiga gaser, lukt,

ozon, virus och bakterier.

Filtrerar PM1-partiklar

Den högeffektiva partikelfiltreringen i Philips

SelectFilter Plus tar bort de fina partiklar som

finns inne i bilen. Det här är de små partiklar

som många sämre filter inte fångar upp,

inklusive de från cigarettrök, pollen, damm,

PM2,5 luftburna virus och bakterier.

Neutraliserar giftiga gaser och lukt

Philips unika SelectFilter Plus-teknik i tre

steg innehåller ett HESA-lager inbäddat med

utvalda tillsatser. Tack vare en kraftfull

absorptions- och oxidationsprocess tar den

bort skadliga gaser och lukter, inklusive

formaldehyd, TVOC och andra giftiga

partiklar som avges från materialen i

fordonet.

Tar bort avgaser från bilar

När du kör utsätts din familj för farliga nivåer

av luftföroreningar (särskilt vid mycket trafik).

Bilens fläkt skapar ett giftigt luftflöde och

blåser ut de skadliga gaserna som andra

fordon avger i bilen. Dessa ångor, samt

industriella föroreningar och ozon, stannar

kvar i bilen och fastnar sedan i lungorna.

Förhindra att dina nära och kära andas in

dessa obehagliga ångor och föroreningar med

Philips SelectFilter Plus-tekniken. Det här

avancerade filtret tar bort avgaser som

kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2) och till

och med ozon.

Produktbeskrivning

Beteckning: SFP120

Filtertyp: Utbytesfilter

Färg: Svart

Filterteknik: Integrerat HEPA, HESA

Prestanda

Filtrerar bakterier/virus

Filtrering av toluen

Filtrerar formaldehyd

Filtrerar luftburna allergener

Filtrerar NO2/SO2

Filtrerar ozon

Filtrerar PM1, PM2,5

Filtrerar TVOC, lukt

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H) (mm): 120 x 110 x

20

Förpackningens mått (L x B x H) (mm): 125 x

123 x 25

Förpackningens vikt (inkl. Produkten) (g): ~103

Produktens vikt (g): ~69

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Frisk luft i bilen

Produktbeskrivning: SelectFilter Plus

Logistisk information

Kvantitet i förpackning: 1

EAN1: 8719018009470

EAN3: 8719018009494

Beställningspost: GSF120P110X1

Beställningskod GOC: 00947033

 

© 2022 Lumileds Holding B.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Lumileds Holding

B.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2022‑11‑08

Version: 3.0.1

12 NC: 8670 001 72087

www.philips.com

http://www.philips.com/

