
 

Gaisa attīrītājs

3000i Series

 
Attīra gaisu līdz 48 m² lielās
telpās

400 m³/h tīra gaisa apjoms
(CADR)

HEPA un aktīvās ogles filtrs

Savienots ar CleanHome+
lietotni

 

AC3059/50

Attīra gaisu mazāk nekā 8 minūtēs (1)
Iznīcina 99,9 % vīrusu, alergēnu un piesārņotāju (3, 4, 7)

Nospiežot tikai vienu pogu, gaisa attīrītājs filtrē jūsu mājās mītošos neredzamos

vīrusus, alergēnus vai piesārņotājus, lai māja būtu tīra un droša. Tas attīra ātri un

efektīvi, pateicoties tīra gaisa padeves ātrumam (CADR) 400 m³/h.

Izcila veiktspēja

Augsta veiktspēja, piemērots līdz pat 48 m² lielām telpām

HEPA filtrs aiztur 99,97 % daļiņu 0,003 mikronu izmērā

Likvidē līdz 99,9 % gaisā esošo vīrusu un aerosolu

Viedie sensori intelektiskai attīrīšanai

Rūpīgi pārbaudīta kvalitāte, kurai varat uzticēties

Nemanāma darbība

Miega režīms ar īpaši klusu darbību

Automātisks apkārtējās vides apgaismojums

Mazāks elektroenerģijas patēriņš

Viegla kontrole

Gaisa kvalitātes displejs

Uzraugiet un kontrolējiet, izmantojot lietotni

Automātiskais režīms un 4 manuālie ātruma līmeņi

Viedā filtra indikators
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Izceltie produkti

Augsta veiktspēja

360° leņķa gaisa ieplūde efektīvi darbojas līdz

48 m² lielās telpās un izplata tīru gaisu ikvienā

istabas stūrī. Tādējādi veiktspēja tiek

palielināta līdz CADR (tīra gaisa padeves

ātrums) 400 m³/h (2). 20 m² tiek attīrīti vien

8 minūtēs. (1)

Likvidē 99,97 % daļiņu

Trīs slāņu filtrēšanas sistēma ar NanoProtect

HEPA, aktīvās ogles filtru un priekšfiltru uztver

99,97 % ultrasīko daļiņu, kas var būt pat tikai

0,003 mikronus (4) lielas, tāpēc esat pasargāts

no PM2.5, baktērijām, putekšņiem, putekļiem,

dzīvnieku spalvām, gāzes un citiem

piesārņotājiem (7). Sertificējis Eiropas alerģiju

izpētes fonda centrs.

Likvidē vīrusus līdz 99,9 %

Uztver aerosolus, tostarp tādus, kas var saturēt

respiratoros vīrusus. Neatkarīgs tests veikts

uzņēmumā “Airmid healthgroup”, konstatējot,

ka gaisā tiek likvidēti līdz pat 99,9% vīrusu un

aerosolu (3). Testēts arī attiecībā uz

koronavīrusu (5).

Intelektiski sensori

Skenē gaisu 1000 reižu sekundē, lai konstatētu

īpaši sīkās daļiņas. Ziņo par gaisa kvalitāti

reāllaikā un veic intelektisku īstā ātruma izvēli

jūsu mājai (automātiskajā režīmā).

Kvalitāte, kurai varat uzticēties

Philips attīrītājiem pirms izlaišanas no

rūpnīcas jāveic 170 obligāti un strikti pārbaudes

testi. Lai tie spētu nepārtraukti darboties 24

stundas diennaktī, tiem tiek veikti stingri

kalpošanas un izturības testi.

Īpaši klusa darbība

Miega režīmā displeja gaismas ir aptumšotas

un attīrītājs darbojas praktiski bez skaņas, lai

nodrošinātu tīru gaisu, kamēr guļat. Sertificējis

Quiet Mark.

Automātisks apkārtējās vides apgaismojums

Displeja apgaismojums automātiski pielāgojas

atbilstoši jūsu telpas videi, sniedzot jums visas

priekšrocības bez jebkādiem traucējumiem.

Mazāks elektroenerģijas patēriņš

Pateicoties tā energoefektīvajai konstrukcijai,

gaisa attīrītāja maksimālā darbības jauda ir 58

W. Tas ir tikpat, cik patērē viena standarta

spuldze.

Gaisa kvalitātes displejs

Aplūkojiet reāllaika gaisa kvalitāti savās mājās

vienā acumirklī. Displejā tiek parādīts

alergēnu, gāzu un PM2.5 līmenis gan skaitliskā

veidā, gan ar intuitīvu krāsu gredzenu.
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Specifikācijas

Sniegums

CADR (daļiņas, GB/T): 400 m³/h

Telpas izmērs (G/BT): Līdz 48 m²

Gaisa kvalitātes sensors(-i): PM2,5 daļiņas,

gāze

Filtrēšana: HEPA, aktīvā ogle, priekšfiltrs

Daļiņu filtrēšana: 99,97 % 0,003 mikronu

izmērā

Alergēnu filtrēšana: 99,99 %

Vīrusu un aerosolu filtrēšana: 99,9 %

Lietojamība

Min. skaņas līmenis (Miega režīms): 34 dB

Maks. skaņas līmenis (Turbo režīms): 66 dB

Automātiskais režīms

Snaudas režīms

Manuālie ātruma iestatījumi: 4 (Miega, 1 , 2.

ātrums, Turbo)

Gaisa kvalitātes pārskats: Krāsu gredzens,

skaitlisks

Automātisks vides apgaismojums

Vada garums: 1,8 m

Energoefektivitāte

Maks. enerģijas patēriņš: 58 W

Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: <2 W

Spriegums: 230 V

Savienojamība

Lietotne, savienojums, izmantojot Wi-Fi:

Clean Home+

Saderība ar viedtālruni: iPhone un Android

ierīces

Balss kontrole: Alexa, Google Home (7)

Svars un izmēri

Svars: 8,6 kg

Izmēri (G*P*A): 295*295*657

Krāsa(s): Balta, sudraba

Apkope

Ieteicamā filtra nomaiņa: 3 gadi (6)

Apmaināms filtrs: FY3430/30

Serviss: 2 gadu vispasaules garantija

* (1) No gaisa, kas izplūst cauri filtram — aptuvenais laiks

vienreizējai tīrīšanai, kas aprēķināts, sadalot CADR

400 m³/h ar telpas platību 48 m³ (pieņemot, ka telpas

grīdas platība ir 20 m², bet augstums ir 2,4 m).

* (2) CADR ir pārbaudījusi sertificēta trešās puses

laboratorija saskaņā ar GB/T18801-2015. Veicot

uzlabojumus mūsu testēšanas metodē un ražošanas

kvalitātes kontrolē, mēs uzlabojām savu izstrādājumu

CADR vērtības.

* * Ja iegādājaties izstrādājumu, uz kura iepakojuma šī

informācija vēl nav atjaunota, neuztraucieties —

izstrādājums darbojas ar augstākajām tīmekļa vietnē

norādītajām specifikācijām.

* (3) Mikrobu samazināšanas ātruma tests veikts

uzņēmumā “Airmid Healthgroup Ltd.”; pārbaude veikta

28,5 m³ testa kamerā ar gaisa pārnēsātu A(H1N1) tipa

gripas vīrusu.

* Tikai gaisa attīrītāja izmantošana nav piemērota

aizsardzība pret Covid-19, bet tas var būt daļa no

aizsardzības plāna jums un jūsu ģimenei (ASV Vides

aizsardzības aģentūra)

* (4) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu

testēts iUTA saskaņā ar DIN71460-1.

* (5) Mikrobu samazināšanas ātruma tests veikts ārējā

laboratorijā testa kamerā ar gaisa pārnēsāta putnu

koronavīrusa (IBV) aerosoliem ar Philips HEPA

NanoProtect filtru.

* (6) Ieteicamais ierīces kalpošanas laiks ir balstīts uz

teorētiski aprēķinātu kaitīgo āra gaisa daļiņu gada

vidējo reģionālo vērtību un gaisa attīrītāja 16 stundu

ilgu lietošanu ikdienā automātiskajā režīmā.

* (7) Trešās puses laboratorija veikusi testu, nosakot filtra

materiāla 1 caurlaidības efektivitāti pie 5,33 cm/s gaisa

plūsmas./No gaisa, kas plūst cauri filtram, pārbaudīts

atbilstīgi standartam JISB 9908-2015

* (8) Alexa un Google Home pieejamība ir atkarīga no

jūsu atrašanās vietas
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