
 

Ilmanpuhdistin

3000i Series

 
Puhdistaa jopa 135 m²:n
huoneen

Puhtaan ilman tuottoaste 520
m³/h

HEPA- ja aktiivihiilisuodatin

Yhteydessä CleanHome+-
sovellukseen

 

AC3033/10

Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
poistaa 99,9 % viruksista, allergeeneista ja epäpuhtauksista (3,

4, 7)

Ilmanpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit ja

epäpuhtaudet vain yhdellä napin painalluksella, ja pitää kotisi puhtaana ja

turvallisena. Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 520 m³/h, mikä takaa nopean ja

tehokkaan puhdistuksen.

Loistava suorituskyky

Tehokas, soveltuu jopa 135 m²:n kokoisille huoneille

HEPA-suodatin vangitsee 99,97 % 0,003 mikronin hiukkasista

Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista

Älytunnistimet tehokkaaseen puhdistukseen

Testattua ja luotettavaa laatua

Saumaton toiminta

Erittäin hiljainen käyntiääni lepotilassa

Ympäristöön mukautuva valaistus

Pieni virrankulutus

Vaivatonta hallintaa

Ilmanlaadun näyttö

Seuranta ja ohjaus sovelluksella

Automaattinen tila ja 4 manuaalista nopeustasoa

Älykkään suodattimen ilmaisin
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Kohokohdat

Tehokas

Tehokas 360 asteen ilmanotto kattaa jopa 135

m²:n huoneet ja levittää puhdasta ilmaa

huoneen jokaiseen nurkkaan. Sen ansiosta

puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 520 m³/h.

Se puhdistaa 20 m²:n tilan vain 6 minuutissa.

(1)

hiukkasten poistotehokkuus 99,97 %

Kolmikerroksinen NanoProtect HEPA -

suodatusjärjestelmä, aktiivihiilisuodatin ja

esisuodatin vangitsevat 99,97 % erittäin

pienistä, jopa vain 0,003 mikronin kokoisista

hiukkasista (4), joten olet turvassa PM2.5-

hiukkasilta, bakteereilta, siitepölyltä, pölyltä,

eläinhilseeltä, kaasulta ja muilta

epäpuhtauksilta (7). European Centre for

Allergy Research Foundation -keskuksen

sertifioima.

Poistaa jopa 99,9 % viruksista

Vangitsee myös hengitystieviruksia kantavia

aerosoleja. Airmid Healthgroupin testaama,

poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja

aerosoleista (3). Testattu myös koronaviruksella

(5).

Älykkäät tunnistimet

Tarkistaa ilman 1 000 kertaa sekunnissa etsien

erittäin pieniä hiukkasia. Raportoi ilmanlaadun

reaaliajassa ja valitsee oikean nopeuden

kotiisi (automaattitilassa).

Luotettavaa varmuutta

Philips-ilmanpuhdistimille tehdään 170

pakollista ja tiukkaa testiä ennen kuin ne

lähtevät tehtaalta. Niille tehdään perusteellisia

käyttöikä- ja kestävyystestejä

ympärivuorokautista käyttöä varten.

Erittäin hiljainen

Lepotilassa näytön valot on himmennetty ja

puhdistin toimii lähes äänettömästi, joten laite

ei häiritse nukkumista. Quiet Mark -sertifioitu.

Ympäristöön mukautuva valaistus

Näytön valaistus säätyy automaattisesti

huoneen mukaan, joten voit käyttää

ilmanpuhdistinta ilman valohaittaa.

Pieni virrankulutus

Energiaa säästävä ilmanpuhdistinmalli toimii

55 watin teholla. Se vastaa yhtä tavallista

hehkulamppua.

Ilmanlaadun näyttö

Tarkista kotisi ilmanlaatu reaaliajassa yhdellä

silmäyksellä. Näet näytössä allergeenien,

kaasujen ja PM2.5-hiukkasten määrän

numeerisesti sekä intuitiivisessa värirenkaassa.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

CADR-arvo (hiukkaset, GB/T): 520 m³/h

Huoneen koko (NRCC): Enintään 135 m²

Ilmanlaadun tunnistimet: PM2.5-hiukkaset,

kaasu

Suodatus: HEPA-, aktiivihiili- ja esisuodatin

Hiukkasten suodatus: 99,97 % 0,003 mikronin

kokoisista

Allergeenien suodatus: 99,99 %

Virusten ja aerosolien suodatus: 99,9 %

Käytettävyys

Min. äänitaso (Lepotila): 34 dB

Maks. äänitaso (Turbotila): 66 dB

Automaattinen tila

Lepotila

Manuaaliset nopeusasetukset: 4 (Lepotila,

Nopeus 1, 2, Turbo)

Ilmanlaadun seuranta: Värirengas,

numeerinen

Ympäristöön mukautuva valaistus

Johdon pituus: 1,8 m

Energiaa säästävä

Enimmäisvirrankulutus: 55 W

Valmiustilan virrankulutus: < 2 W

Jännite: 230 V

Liitännät

Sovellus, toimii Wi-Fi-yhteydellä: Clean

Home+

Älypuhelimen yhteensopivuus: iPhone- ja

Android-laitteet

Ääniohjaus: Alexa, Google Home (7)

Paino ja mitat

Paino: 8,2 kg

Mitat (L*K*S): 290*290*645

Väri(t): Valkoinen, vaaleanharmaa

Ylläpito

Suositeltu suodattimen käyttöaika: 3 vuotta

(6)

Vaihtosuodatin: FY3430/30

Huolto: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

* (1)Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika

lasketaan jakamalla CADR-arvo (520 m³/h) huoneen

tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja

korkeus 2,4 m.

* (2) CADR-arvo on sertifioidun kolmannen osapuolen

laboratorion testaama GB/T18801-2015-standardin

mukaisesti. Päivitimme tuotteidemme CADR-arvot

testaustavoissamme ja tuotantomme

laadunvalvonnassa tapahtuneiden parannusten takia.

* *Ei huolta, jos ostat tuotteen, jonka pakkauksen tietoja

ei ole vielä päivitetty – tuote toimii tehokkaammin

kuten verkossa olevissa tiedoissa on ilmoitettu.

* (3) Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi on

suoritettu Airmid Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n

kokoisessa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ilman

mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssavirusta.

* Ilmanpuhdistin ei itsessään suojaa Covid-19-virukselta,

mutta se voi olla osa suunnitelmaa, jolla suojelet itseäsi

ja perhettäsi (Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto).

* (4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-

aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.

* (5)Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA

NanoProtect -suodattimella ulkopuolisen laboratorion

testikammiossa, jossa oli ilmateitse leviävän

koronaviruksen (IBV) aerosoleja.

* (6) Laitteen suositeltu käyttöikä perustuu ulkoilmassa

olevien haitallisten hiukkasten vuosittaiseen ja

alueelliseen keskiarvoon ja ilmanpuhdistimen 16 tunnin

päivittäiseen käyttöön automaattitilassa.

* (7) Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n

ilmavirralla kolmannen osapuolen

testilaboratoriossa./Suodattimen läpi virtaavasta

ilmasta, JISB 9908-2015 -testaustapa.

* (8) Alexa- ja Google Home -saatavuus riippuu

sijainnistasi
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