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สมัผสัที่สดุของอากาศบริสทุธิ์
AeraSense เซนเซอรตรวจวดัคุณภาพอากาศ เฉพาะในเครื่องฟอกอากาศฟลปิส

เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศเทคโนโลย ีAerasense ประสิทธิภาพสูง เทยีบไดกบัเซนเซอรที่ใชในภาค

อตุสาหกรรม พรอมแสดงปริมาณอนภุาคฝุนละอองขนาดเลก็(PM 2.5)เปนตวัเลขแบบเรียลไทม เคร่ืองจะปรับ

การทาํงานอตัโนมัตเิพื่อกาํจัดฝุนละอองใหมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณจึงม่ันใจไดวาคุณจะไดรับอากาศที่ดตีอ

สุขภาพอยูเสมอ

มอบอากาศบรสิทุธิ์เตม็ประสทิธภืาพ

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ แสดงผลเปนตวัเลขแบบเรียลไทม และปรับระดบัอตัโนมัติ

VitaShield ขจดัฝุนละอองขนาดเลก็ UFP ที่เลก็เพียง 0.02 ไมครอนผานระบบกรองอากาศอยางเปนธรรมชาติ

3 โหมดการใชงาน: โหมดทั่วไป โหมดกาํจดัสารกอภมิูแพ และโหมดกาํจดัแบคทเีรียและไวรัส

ตวัเคร่ืองดไีซนตามหลกัแอโรไดนามิกส เพ่ิมประสิทธภิาพการไหลเวียนของอากาศ

มั่นใจไดกบัการฟอกอากาศอยางตอเน่ือง

แสดงระดบัฝุนละอองขนาดเลก็ 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบเรียลไทม

ดไัซนใชงานงาย

ผลติภณัฑจะลดระดบัเสียงลงใหเบาเพียง 20.5 dBA เพ่ือใหคุณหลบัสบายตลอดคืน ปราศจากการรบกวน

ตวัควบคุมแสงไฟอจัฉริยะ: ปรับแสงไฟใหเหมาะกบัความตองการของคุณ
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ไฮไลต

เทคโนโลยี AeraSense

เทคโนโลย ีAeraSense เซนเซอรคุณภาพสูงลขิสิทธิ์เฉพาะของ

ฟลปิส สามารถเทยีบไดกบัประสิทธภิาพของเซนเซอรที่ใชใน

โรงงานอตุสาหกรรม สามารถตรวจจบัมลภาวะในอากาศไดถงึ

PM2.5 หรือ 2.5 ไมครอน เคร่ืองฟอกอากาศฟลปิสจะตรวจจบั

พรอมประมวลผลและปรับระดบัการทาํงานใหเหมาะสมกบัการ

กาํจดัฝุนละอองในขณะนั้น พรอมฟงกช่ันแสดงผลระดบัฝุนเปน

ตวัเลขแบบเรียลไทม โดยใช PM2.5 เปนหนวยวัด ม่ันใจถงึ

อากาศบริสุทธิ์ภายในบานไดตลอดเวลา

ทํางานเตม็ประสทิธภิาพอยางเงียบท่ีสดุ

ผลติภณัฑจะลดความเร็วพัดลมและระดบัเสียงลง เพ่ือใหคุณ

หลบัสบายตลอดคืน ปราศจากการรบกวน คุณสามารถเลอืกปด

ไฟแสดงผลบนเคร่ืองไดตามตองการ

แสดงระดบัฝุนละอองขนาดเลก็ 2.5 ไมครอน (PM2.5)

แบบเรยีลไทม

สัญญาณไฟของ PM2.5 ที่เปนตวัเลขและวงแหวนสี 4 ข้ันตอน

จะแสดงสถานะของคุณภาพอากาศภายในอาคารของคุณแบบเรี

ยลไทม

ตวัควบคมุแสงไฟอจัฉรยิะ

ไฟ AQI และไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุม สามารถหร่ีลงและ/

หรือปดเพ่ือไมใหรบกวน

เทคโนโลยี VitaShield IPS

เทคโนโลย ีVitaShield IPS ระบบกรองอากาศคุณภาพสูง กาํจดั

ฝุนละอองขนาดเลก็ กาซที่เปนอนัตราย สารกอภมิูแพในอากาศ

แบคทเีรีย ไวรัส และมลภาวะในอากาศ มอบอากาศสะอาด

บริสุทธิ์โดยปราศจากการปลอยกาซที่เปนอนัตราย มี

ประสิทธภิาพสูงถงึ 99.97% ในการกาํจดัสารกอภมิูแพในอากาศ

กาํจดัไวรัส (H1N1) และแบคทเีรียในบานไดถงึ 99.9% แผน

กรอง NanoProtect สามารถดกัจบัอนภุาคขนาดเลก็มากถงึ 0.02

ไมครอน หรือ 20 นาโนเมตร

ดไีซนตามหลกัแอโรไดนามกิส

ตวัเคร่ืองดไีซนตามหลกัแอโรไดนามิกส เพ่ิมประสิทธภิาพการ

ไหลเวียนของอากาศ

โหมดอตัโนมตั ิ3 โหมด

เคร่ืองฟอกอากาศของ Philips มีโหมดอตัโนมัต ิ3 แบบ: โหมด

ทั่วไป โหมดไวตอสารกอภมิูแพเปนพิเศษ และโหมดกาํจดั

แบคทเีรียและไวรัส คุณสามารถเลอืกโหมดที่ตองการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพการฟอกอากาศได

โลโกสเีขียวของ Philips

ผลติภณัฑเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช

จาย ลดการใชพลงังานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร

พวกเขาไดปรับปรุงส่ิงแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา

ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดงันี้ การ

ประหยดัพลงังาน, บรรจภุณัฑ, สารที่เปนอนัตราย, นํ้าหนกั, การ

รีไซเคิลและการกาํจดั รวมถงึความคงทนตลอดอายกุารใชงาน
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รายละเอยีดเฉพาะ

การออกแบบและตกแตง

เซนเซอรตรวจวดัคณุภาพอากาศ: เซนเซอร PM2.5 ของ

Aerasense

สขีองแผงควบคมุ: ดาํ

สญัญาณไฟความเรว็พดัลม: Silent, Speed 1, 2, 3, Turbo

วสัดขุองตวัเครื่อง:

พลาสตกิ

ส:ี สีขาว

ประสทิธภิาพสงู

CADR (กาซฟอรมาลดไีฮด): 200 ลบ.ม./ชม.

กรอง PM2.5: ในหนึ่งช่ัวโมง > 99 %

กรองไวรสั: ในคร่ึงชม., 99.9 %

CADR (ควนับุหรี่): 333 ลบ.ม./ชม.

ขนาดหอง: 25-79 m²

ขอมลูทางเทคนิค

ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.

บรเิวณท่ีใชงานไดมปีระสทิธภิาพ: 25-79 m²

ความถี่: 50/60 เฮริตซ

กาํลงัไฟ: 11~60 วัตต

ระดบัเสยีง:

20.5-51 dB(A)

แรงดนัไฟฟา: 220 V

ช้ินสวนทดแทน

แผนกรองแอคทีฟคารบอน: FY2420

แผนกรอง HEPA: FY2422

ความย่ังยืน

ใชไฟขณะสแตนดบาย: <0.5 วัตต

น้ําหนักและขนาด

น้ําหนักและขนาด

ขนาดบรรจภุณัฑ (ยาว x กวาง x สงู): 412 x 294 x

612 มม.

ขนาดของผลติภณัฑ (ยาว x กวาง x สงู): 359 x 240 x

558 มม.

น้ําหนักรวมบรรจภุณัฑ:

9.3 กก.

น้ําหนักของผลติภณัฑ: 7.7 กก.

* CADR และ CCM ของอนภุาคและกาซฟอรมาลดไีฮด: ทดสอบโดย

สถาบนัวิจยัอสิระตาม GB/T 18801-2008

* 20 นาโนเมตร : ทดสอบโดย IUTA ตามรายงานการวัดความเส่ียงทางจลุ

ชีววิทยาป 2008 ขององคการอนามัยโลก (WHO) ไวรสัไขหวัดนก ไขหวัด

ใหญ แบคทเีรยีลเิจยีนแนร ไวรสัตบัอกัเสบ มีขนาดใหญกวา 20 นาโนเมตร

(0.00002 มม.)

* ขจดัอนภุาค 99.97%: ทดสอบเม่ือป 2015 โดยแลบ็ของบคุคลที่สาม
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