
 

Пречиствател на

въздух

Series 1000i

  Намалява алергени, газове, миризми

Улавя 99,97% от частиците

Свързан с приложение

Идеален за малко до средно

помещение

 

AC1214/10

Интелигентно пречистване
Свързване към по-чист въздух

Благодарение на професионалните датчици Philips Air Purifier от серия 1000i автоматично

наблюдава и пречиства въздуха. Идеална за спални с тих нощен автоматичен режим.

Интелигентно пречистване

Визуализирана обратна връзка за качеството на въздуха

3 автоматични режима: общ режим, режим за алергени и нощен режим

4 ръчни настройки, включително турбоскорост

Автоматично наблюдава, реагира и пречиства въздуха

Дълготрайна ефективност

Идеален за малки до средни помещения

Превъзходно пречистване

Улавя 99,97% от частиците, които преминават през филтъра

Намалява алергени, газове, миризми

С приложение Air Quality

Устройство за управление на алергени

Следете качеството на въздуха отвън и вътре

Управлявайте пречиствателя от всяко място



Пречиствател на въздух AC1214/10

Акценти

99,97% филтрация

Проектиран с многостепенна активна система за

филтриране, която улавя до 99,97% от частиците,

преминаващи през филтъра, с размери до 0,3

микрона – размерът на най-често срещаните

въздушни алергени, частици, бактерии и вируси.

Визуализирано качество на въздуха

AeraSense ви показва алергенния индекс на закрито

(IAI) в реално време чрез цифров дисплей и цветен

пръстен на таблото на пречиствателя на въздух.

Цифровият дисплей е показател за качеството на

въздуха вътре. Цветният пръстен предоставя

допълнителна визуална информация, която варира от

синьо (добро качество на въздуха) до червено (лошо

качество на въздуха).

3 автоматични режима

Пречиствателят на въздух на Philips има 3

автоматични настройки за пречистване: общ режим,

свръхчувствителен режим за алергени и нощен

режим, който автоматично изключва светлините и

скоростта на вентилатора, когато в стаята е тъмно.

Можете да изберете предпочитания от вас режим

за персонализиране и оптимизиране на

пречистването.

4 ръчни настройки

В допълнение към 3 автоматични режима

пречиствателят разполага също и с 4 ръчни режима.

Изберете една от четири различни настройки за

скорост: от много тихата "Скорост 1" до

изключително мощния режим "Турбоскорост".

Изберете режим, който е идеален за необходимото

ви пречистване.

Технология AeraSense

С професионален клас сензори технологията

AeraSense на Philips е изключително ефективна при

долавяне дори на най-леките промени в условията на

въздуха в помещението. Той непрекъснато

наблюдава въздуха и автоматично регулира скоростта

на вентилатора, когато открие промяна в частиците.

Пречиствател с дистанционно управление

Управлявайте своя пречиствател на въздуха

отвсякъде със свързаното приложение. Включете

пречиствателя на въздух, променяйте скоростта на

вентилатора или проверявайте срока на експлоатация

на филтъра чрез приложението Air Matters.

Следете качеството на вашия въздух

Използвайте приложението, за да проверявате

качеството на въздуха отвън и вътре.

Пречиствателят на въздух постоянно подава данни за

качеството на въздуха вътре към приложението,

които се комбинират с данните за замърсяване и

полен отвън, за да ви се предостави пълна картина за

качеството на въздуха.

Устройство за управление на алергени

На базата на нивото на качество на въздуха отвън и

вътре приложението ще ви предостави съвет, за да

ви помогне с вашия режим за управление на

алергени.

Идеален за малко до средно помещение

Пречиствателят на въздух Philips е предназначен за

малки до средни помещения като спални. Препоръчва

се за помещения до 200 кв.фута

Превъзходно пречистване

С революционна технология за улавяне и

пречистване пречиствателите на въздух Philips от

серия 1000 доказано намаляват алергените,

миризмите и летливите органични вещества.

Предфилтърът и филтърът True HEPA премахват

частиците. Филтърът с активен въглен намалява

газовете и миризмите.
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Спецификации

Представяне

Размер на стаята: 63/32**63 m2 на база канадската

схема за оценка площта на помещението. 32 m2 на

база китайската схема за оценка площта

напомещението. При високи нива на замърсяване

уредът е подходящ за по-малка площ, респ. 32 m2. м²

0,3 µm премахване на частици: 99,97 %

Премахване на ултрафини частици: 20 нм

Препоръчителен срок на експлоатация на HEPA:

4800 час(а)

Препоръчителен срок на експлоатация на AC:

2400 час(а)

Мощност на звука: 32 – 62 dB(А)

Характеристики

VitaShield IPS

Технология AeraSense

Обратна връзка за качеството на въздуха: Цифров

Сензор за PM 2,5

Сензор за PM 2,5

Режими: 3 автоматични режима

Скорост на вентилатора: 4 ръчни настройки на

скоростта

Заключване за деца

Предупреждение и блокировка за защита на чистия

въздух

Мотор: DC

Дизайн и покритие

Цвят (цветове): Бяло

Цвят на контролния панел: Черно 7C

Тип контролен панел: Сензорен панел

Материал на основното тяло: ABS

Технически данни

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 1,8 м

Тегло и размери

Тегло на продукта: 183,78 унции/5,21 кг

Тегло с опаковката: 234,22 унции/6,64 кг

Размери на продукта (Д x Ш x В): 8,27 x 12,80 x

21,38 инча/210 x 325 x 543 мм

Размери на опаковката (Д x Ш x В): 10,12 x 14,61 x

23,74 инча/257 x 371 x 603 мм мм

Страна на произход

Произведено в: Китай

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Сервиз

2 години гаранция
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