
 

Purificator de aer

3000i Series

 
Purifică încăperi de până la 48
m²

Rată CADR de 400 m³/h

Filtre HEPA şi cu carbon activ

Conectat cu aplicaţia
CleanHome+

 

AC3055/50

Purifică aerul în mai puţin de 8 minute (1)
Elimină 99,9 % din virusuri, alergeni şi substanţele poluante (3,

4, 7)

Cu o singură apăsare de buton, purificatorul de aer filtrează virusurile, alergenii sau

substanţele poluante invizibile din locuinţă pentru a o menţine curată şi sigură.

Acesta purifică rapid şi eficient datorită ratei sale de eliberare de aer curat (CADR)

de 400 m³/h.

Performanţă superioară

Performanţă superioară potrivită pentru încăperi de până la 48 m²

Filtrul HEPA captează 99,97 % din particulele de 0,003 microni

Îndepărtează până la 99,9 % din virusurile şi aerosolii din aer

Senzori inteligenţi pentru purificare inteligentă

Testat temeinic pentru o calitate în care te poţi încrede

Funcţionare fără întreruperi

Mod nocturn cu funcţionare extrem de silenţioasă

Iluminare ambiantă automată

Consum de energie scăzut

Control fără efort

Afişaj pentru calitatea aerului

Urmăreşte şi controlează cu aplicaţia

Mod automat şi 4 niveluri manuale de turaţie

Indicator inteligent pentru filtru



Purificator de aer AC3055/50

Repere

Performanţe ridicate

Designul la 360° al orificiului de admisie a

aerului acoperă eficient încăperi de până la 62

m² şi distribuie aer curat în fiecare colţ al

camerei. Aceasta sporeşte performanţa până la

o rată de eliberare de aer curat (CADR) de 400

m³/h (2). Curăţă 20 m² în doar 8 minute. (1)

Îndepărtează 99,97 % din particule

Filtrarea în 3 straturi cu HEPA NanoProtect,

filtru cu carbon activ şi prefiltru captează 99,97

% din particulele ultrafine de până 0,003

microni (4), astfel încât să fii protejat de

particulele PM2,5, bacterii, polen, praf, păr de

animale, gaze şi alţi agenţi poluanţi (7).

Certificat de Fundaţia Europeană de Cercetare

a Alergiilor (European Centre for Allergy

Research Foundation).

Îndepărtează până la 99,9 % din virusuri

Captează aerosolii, inclusiv pe cei care pot

conţine virusuri respiratorii. A fost testat

independent de Airmid Healthgroup şi s-a

demonstrat că elimină până la 99,9 % din

virusurile şi aerosolii din aer (3). Testat şi

pentru coronavirus (5).

Senzori inteligenţi

Scanează aerul de 1000 de ori pe secundă

pentru a detecta particulele ultrafine.

Raportează calitatea aerului în timp real şi

selectează inteligent turaţia potrivită pentru

locuinţa ta (în modul automat).

Calitatea în care poţi avea încredere

Purificatoarele Philips parcurg 170 de teste de

inspecţie stricte şi obligatorii înainte de a

părăsi fabrica. Sunt supuse unor teste riguroase

pentru durata de viaţă şi durabilitate, pentru

funcţionare continuă 24/7.

Funcţionare extrem de silenţioasă

În modul Nocturn, luminile afişajului sunt

estompate şi purificatorul funcţionează

aproape complet silenţios, pentru aer curat în

timp ce dormi. Certificat de Quiet Mark.

Iluminare ambiantă automată

Iluminarea afişajului este ajustată automat în

funcţie de mediul din camera ta, oferindu-ţi

toate beneficiile, fără pic de deranj.

Consum de energie scăzut

Datorită designului său eficient energetic,

purificatorul de aer funcţionează la o putere

maximă de 58 W, echivalent cu un bec

standard.

Afişaj pentru calitatea aerului

Vezi calitatea aerului din locuinţa ta în timp

real, dintr-o singură privire. Afişajul indică

nivelul de alergeni, gaze şi PM2,5 în formă

numerică, dar şi cu un inel colorat intuitiv.



Purificator de aer AC3055/50

Specificaţii

Performanţă

CADR (particule, GB/T): 400 m³/h

Dimensiune încăpere (G/BT): Până la 48 m²

Senzor(i) de calitate a aerului: Particule

PM2,5, gaze

Filtrare: HEPA, carbon activ, prefiltru

Filtrarea particulelor: 99,97 % la 0,003

microni

Filtrarea alergenilor: 99,99 %

Filtrarea virusurilor şi a aerosolilor: 99,9 %

Uşurinţă în utilizare

Nivel minim de zgomot (modul Nocturn):

34 dB

Nivel maxim de zgomot (modul Turbo): 66 dB

Mod automat

Mod Nocturn

Setări manuale de turaţie: 4 (Nocturn, Turaţia

1, 2, Turbo)

Feedback pentru calitatea aerului: Inel

colorat, numeric

Iluminare ambiantă automată

Lungime cablu: 1,8 m

Eficienţă energetică

Consum max. de energie: 58 W

Consum de energie în standby: <2 W

Tensiune: 230 V

Conectivitate

Aplicaţie, se conectează prin Wi-Fi: Clean

Home+

Compatibilitate smartphone: Dispozitive

iPhone şi Android

Control vocal: Alexa, Google Home (7)

Greutate şi dimensiuni

Greutate: 8,6 kg

Dimensiuni (L*l*H): 295*295*657

Culori: Alb, alb pătat

Întreţinere

Durată de viaţă recomandată a filtrului: 3 ani

(6)

Filtru de schimb: FY3430/30

Service: Garanţie internaţională 2 ani

* (1) Din aerul care trece prin filtru, acesta este un timp

teoretic pentru o singură curăţare, calculat împărţind

CADR de 400 m³/h la un volum al camerei de 48 m³

(luând în calcul o cameră cu o suprafaţă de 20 m² şi o

înălţime de 2,4 m).

* (2) Valoarea CADR este testată de un laborator terţ

certificat, conform GB/T18801-2015. Am actualizat

valorile CADR ale produselor noastre în urma

îmbunătăţirii metodei noastre de testare şi a

procedurilor de control al calităţii producţiei.

* *Dacă achiziţionezi un produs în cazul căruia aceste

informaţii nu sunt actualizate încă pe cutie, poţi avea

siguranţa că produsul funcţionează la specificaţiile mai

ridicate menţionate online.

* (3) Test pentru rata de reducere a microbilor realizat de

Airmid Healthgroup Ltd. Testat într-o cameră de

testare de 28,5 m³ contaminată cu virusul gripal

aeropurtat A(H1N1).

* Un purificator de aer în sine nu protejează împotriva

Covid-19, dar poate face parte din planul de a te proteja

pe tine şi familia ta (Agenţia pentru protecţia mediului

din SUA)

* (4) Din aerul care trece prin filtru, testat de iUTA cu

aerosoli de NaCl, conform DIN71460-1.

* (5) Test privind rata de reducere a microbilor într-un

laborator extern, într-o cameră de testare contaminată

cu aerosoli de coronavirus aviar (IBV), cu filtrul Philips

HEPA NanoProtect.

* (6) Durata de viaţă recomandată pentru dispozitiv are

la bază un calcul teoretic al valorilor medii anuale

regionale ale particulelor nocive din aerul exterior şi

utilizarea zilnică a purificatorului de aer timp de 16 ore

în modul automat.

* (7) Testat de un laborator terţ pe mediul de filtrare, cu

privire la eficacitatea la o trecere cu un debit de aer de

5,33 cm/s./Din aerul care trece prin filtru, testat de JISB

9908-2015.

* (8) Disponibilitatea Alexa şi Google Home depinde de

locaţia ta
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