
 

Purificator de aer

 
Dimensiunea camerei: până la
95 m²

Elimină particule de până la
0,02 um

Mod special pentru alergeni

Polen CADR*: 393

 

AC3256/10

Respiră diferenţa
cu tehnologiile VitaShield IPS şi Aerasense

Tehnologia VitaShield IPS îndepărtează particulele ultrafine de 0,02 um şi 99,97 %

dintre alergenii din aer obişnuiţi, în mod eficient şi pe termen lung. Tehnologia

Aerasense îţi afişează în timp real calitatea aerului din interior.

Aer proaspăt

Modul special automat AL este mai eficient pentru îndepărtarea alergenilor

Monitorizează, reacţionează şi purifică aerul în mod automat

Filtrul avansat NanoProtect oferă protecţie deplină

Purificare superioară într-o cameră de max. 95 m²

Întotdeauna

Performanţă de durată

Feedback PM2.5 în timp real şi lumină AQI cu 4 culori

Alerta de protecţie pentru aer sănătos pentru precizie în durata de viaţă a filtrului

Certificat sau testat de către ECARF şi Airmid

Proiectat pentru tine

Interfaţă cu senzor tactil şi afişaj numeric de mari dimensiuni

Extrem de silenţios în modul Sleep, cu numai 33 db

Mâner mare pentru transport uşor
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Repere

Filtru HEPA NanoProtect

Filtrele extragroase NanoProtect HEPA şi AC

asigură o purificare superioară şi îndepărtează

particulele de aer.

Modul pentru alergeni

Modul pentru alergeni, special proiectat,

elimină foarte eficient alergenii obişnuiţi din

aer. Când purificatorul detectează chiar şi cea

mai uşoară modificare a calităţii aerului,

acesta va amplifica performanţa de curăţare

pentru a elimina alergenii din aer.

VitaShield IPS

Vitashield IPS cu design aerodinamic şi filtru

extragros NanoProtect HEPA eliberează aer

curat la o rată optimizată de 393 m³/h şi poate

fi folosit într-o cameră de până la 95 m². Poate

îndepărta eficient particule ultrafine mici de

până la 0,02 um* (de 100 de ori mai mici

decât PM2,5), îndepărtează 99,97 %* dintre

alergenii obişnuiţi din aer, 99,9 % dintre

bacterii şi anumite virusuri precum H1N1*. De

asemenea, asigură protecţie împotriva gazelor

nocive, precum formaldehidă, toluen sau COV.

Performanţă de durată

Performanţă de durată

PM2.5 numeric în timp real

Indicatorul PM2.5 numeric, împreună cu

feedbackul inelului colorat în 4 paşi asigură o

calitate în timp real a aerului la interior.

Protecţie pentru aer sănătos

Cu tehnologia avansată AeraSense, durata de

viaţă a filtrului este calculată precis pe baza

nivelului de poluare din interior, a debitului de

aer şi a duratei de funcţionare. Alerta de

protecţie pentru aer sănătos te informează

prompt atunci când este momentul să

înlocuieşti filtrul. Dacă filtrul nu este înlocuit

imediat, aparatul se opreşte din funcţionare,

deoarece filtrul nu este eficient. Beneficiezi

astfel mereu de aer sănătos.

Senzor tactil

Interfaţă cu senzor tactil şi afişaj numeric de

mari dimensiuni

Mod Sleep

Produsul reduce turaţia ventilatorului şi nivelul

de zgomot în modul silenţios, pentru un somn

liniştit. Luminile produsului pot fi oprite în

funcţie de preferinţe.

Mâner mare

Mâner mare pentru transport uşor

Tehnologie AeraSense

Comparată cu un senzor profesional,

tehnologia Philips AeraSense este extrem de

eficientă în detectarea chiar şi a celei mai

uşoare schimbări a calităţii aerului interior.

Monitorizează permanent aerul şi reglează

automat turaţia ventilatorului atunci când

detectează o schimbare a nivelului de

particule.

Certificări

Certificat sau testat de către ECARF şi Airmid*
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Specificaţii

Design şi finisaj

Senzor(i) de calitate a aerului: Senzor PM2.5

Aerasense pentru particule fine

Indicatoare de turaţie ventilator: Silenţios,

turaţii: 1, 2, 3, Turbo

Material corp principal: Plastic

Culori: Alb

Performanţă

Filtrează particulele PM2,5: > 99 % (1 h) %

CADR (fum de ţigară): 393 m³/h

Filtrează bacteriile: 99,99% (1h) %

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,6 m

Suprafaţă efectivă: 31~95 m²

Frecvenţă: 50/60 Hz

Alimentare: 11~60 W

Nivel sunet: 32,5~63,8 dB(A)

Tensiune: 220-240 V

Ţara de origine

Fabricat în: China

Înlocuire

Filtru Multi-care: CTN

Sustenabilitate

Consum de energie în modul stand-by:

<0,5 W

* Fum CADR: testat de o terţă parte în conformitate cu

standardul AHAM

* 20 de nanometri: testat de către IUTA. Conform

Raportului de evaluare a riscului microbiologic pe 2008

al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), virusurile de

gripă aviară şi gripă umană, Legionella şi virusurile

hepatitei sunt mai mari de 20 de nanometri (0,00002

mm).

* Îndepărtează 99,97 % din particule: testat în anul 2015

de un laborator terţă parte
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