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Szoba mérete: akár 47 m2

Eltávolítja a 0,02 um méretű
UFP-ket is

Speciális szennyeződés mód

Pollenre vonatkozó CADR-
érték*: 393
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Lélegezze be a különbséget
a Vitashield IPS és Aerasense technológia révén

A VitaShield IPS technológia képes természetes módon és hosszú távon

hatékonyan eltávolítani az akár 0,02 um méretű, egészen apró részecskéket és a

levegőben megtalálható gyakori szennyeződsek jelentős részét. Az Aerasense

technológia erről biztosítja is Önt, valós időben jelezve a beltéri levegőminőséget.

Friss levegő

A speciális szennyeződés mód hatékonyabb módja a szennyeződések eltávolításának

Automatikusan figyel, reagál és tisztítja a levegőt

A speciális NanoProtect szűrő teljes körű védelmet nyújt

Hatékony tisztítás, mely legfeljebb 47 m2-es szobához alkalmas

Mindig

Hosszú élettartam

Valós idejű PM2,5 visszajelzés és 4 színű AQI jelzőfény

Egészséges levegővel kapcsolatos pontos biztonsági figyelmeztetés a szűrő

élettartama alatt

Az ECARF és Airmid által tesztelve vagy ezek tanúsítványával ellátva

Felhasználóbarát

Érzékelőpanellel ellátott kezelőfelület nagy, numerikus kijelzővel

Rendkívül halk (csupán 33 dB-es) működés alvó üzemmódban

Nagy méretű fogantyú az egyszerű hordozhatóság érdekében
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Fénypontok

NanoProtect HEPA-szűrő

Az extra vastag NanoProtect HEPA és az Aktív

szén -szűrőt úgy tervezték, hogy képes legyen

a hatékony, minőségi tisztításra, illetve az

élettartama alatt a levegőben található

részecskék eltávolítására.

Speciális szennyeződés mód

A speciálisan tervezett szennyeződés mód

rendkívül hatékonyan távolítja el a levegőben

megtalálható gyakori szennyeződéseket. Ha a

légtisztító bármilyen kicsi változást is észlel a

levegő minőségében, megnöveli a tisztítási

teljesítményt, és eltávolítja a levegőben észlelt

szennyeződéseket.

VitaShield IPS

A Vitashield IPS az aerodinamikus

kialakításával és az extra vastag NanoProtect

HEPA-szűrőjével a tiszta levegő szállítását

393 m3/óra teljesítmény mellett képes

véghezvinni, melynek köszönhetően akár 47

m2-es helyiséghez is alkalmas. Hatékonyan

képes eltávolítani a 0,02 µm* méretű, egészen

apró (a PM2,5-höz képest több mint 100-szor

kisebb) ultrafinom részecskéket (UFP),

eltávolítja a levegőben megtalálható gyakori

szennyeződések 99,97%-át*, a

baktériumoknak és néhány vírusnak (ilyen pl.

H1N1*) a 99,9%-át, továbbá biztos védelmet

nyújt az olyan káros gázokkal szemben, mint

például a formaldehid, a toluol és az összes

illékony szerves vegyületek (TVOC-k).

Hosszú élettartam

Hosszú élettartam

Valós idejű, numerikus PM2,5

A numerikus PM2,5 mutató a négylépéses,

színtárcsás visszajelzéssel valós idejű beltéri

levegőminőséget biztosít.

Az egészséges levegő megóvása

A speciális AeraSense technológiának

köszönhetően a szűrő élettartama pontosan

kiszámítható a beltéri levegő szennyezettségi

szintje, a légáramlás és a működési idő

alapján. Az egészséges levegővel kapcsolatos

pontos biztonsági figyelmeztetés azonnal

tudatja Önnel, ha a szűrő cserére szorul. Ha a

szűrőt nem cserélik ki azonnal, a készülék nem

üzemel tovább, így biztosítva, hogy ne

működjön feleslegesen nem megfelelő szűrő

esetén. Így Ön mindig egészséges levegőhöz

jut.

Érzékelőpanel

Érzékelőpanellel ellátott kezelőfelület nagy,

numerikus kijelzővel

Alvó üzemmód

A készülék alvó üzemmódban lecsökkenti a

ventilátor sebességét és zajszintjét, ezáltal

nyugodt alvást biztosít éjszakára, továbbá a

készülék fényei tetszés szerint lekapcsolhatók.

Nagy méretű fogantyú

Nagy méretű fogantyú az egyszerű

hordozhatóság érdekében

AeraSense technológia

A professzionális érzékelők színvonalát nyújtó

Philips AreaSense technológia a beltéri levegő

állapotának legkisebb változásait is

hatékonyan érzékeli. Folyamatosan figyeli a

levegőt, és részecskeváltozás érzékelésekor

automatikusan szabályozza a ventilátor

sebességét.

Tanúsítványok

Az ECARF és Airmid által tesztelve vagy ezek

tanúsítványával ellátva*
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Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

Levegőminőség-érzékelő(k): Aerasense PM2,5

finomrészecske-érzékelő

Ventilátorsebesség-jelző: Csendes, 1., 2. és 3.

fokozat, turbó

A készülék anyaga: Műanyag

Szín(ek): Fehér

Teljesítmény

PM2,5 méretű részecskék szűrése: >99% (1

óra) %

CADR (cigarettafüst): 393 m³/h

Baktériumok szűrése: >99,99% (1 óra) %

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,6 m

Tényleges terület: 31~95 m²

Frekvencia: 50/60 Hz

Energiaellátás: 11~60 W

Hangerőszint: 32,5~63,8 dB (A)

Feszültség: 220–240 V

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Csere

Sokoldalú védelmet nyújtó szűrő: CTN

Fenntarthatóság

Energiafogyasztás készenléti módban: <0,5 W

* Füstre vonatkozó CADR-érték: harmadik fél által

tesztelve az AHAM szabvány szerint

* 20 nanométer: Az IUTA által tesztelve. Az

Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2008-as,

mikrobiológiai kockázatokat elemző jelentése szerint a

madárinfluenza, az emberi influenzavírusok, a

Legionella baktériumok, a hepatitiszvírusok 20

nanométernél nagyobb méretűek (0,00002 mm).

* Eltávolítja a részecskék jelentős részét: Harmadik fél

laboratóriumában tesztelve 2015-ben
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