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Vores mest effektive luftrenser
Anbefalet af Astma- og allergiforbundet*

Mange tror, at de er beskyttet i hjemmet, men luften indendørs er ofte langt mere

forurenet end udendørs. Philips Luftrensere i 3000i-serien giver en overlegen

rensning. Luftrenseren måler og renser automatisk luften, og fjerner 99,97 % af de

mest almindelige luftbårne allergener og 99,9 % af luftbårne bakterier og vira. Ved

hjælp af appen Air Matters, kan du kontrollere din luftrenser fra et hvilket som helst

sted.

Klassens bedste teknologi

Få fuld kontrol over din indendørs luft

Effektiv i store rum

Automatiske tilstande: generel, allergen samt bakterie- og vira

Intelligent rensning

Luftsensor måler og indikerer luftkvaliteten i realtid

Optimal filtrering

Velegnet til allergikere

Test hjemme i 60 dage

Forbundet med appen ”Air Matters”

Betjen din luftrenser når som helst og hvor som helst

Indsigt i udendørs og indendørs luftkvalitet og allergenindeks

Råd til luftkvalitets- og allergenstyring
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Vigtigste nyheder

Få fuld kontrol over din indendørs luft

Tilslut nemt din Philips luftrenser til appen Air

Matters og få fuldt overblik over din indendørs

luftkvalitet og kontrol af din luftrenser, uanset

hvor du er! Appen giver dig oplysninger om

den aktuelle udendørs luftkvalitet, forurening

og pollenniveauer. På baggrund af værdierne

giver appen dig tips til styring af din

eksponering for f.eks. pollen. Download appen

gratis i Appstore og Google Play.

Effektiv i store rum

Philips luftrensere fra 3000i-serien er vores

mest effektive luftrensere, som effektivt renser

luften i store rum og åbne planløsninger op til

95 m2. I et rum på 20 m2 kan den rense luften

8 gange i timen.

Automatiske tilstande: generel, allergen samt

bakterie- og vira

Philips luftrensere i serie 3000i har tre

automatiske tilstande: en generel, en

ekstrafølsom allergentilstand, der effektivt

fjerner almindelige, luftbårne allergener, som

fx pollen, samt en effektiv bakterie- og

viratilstand. Ud over de automatiske

indstillinger er der også fem manuelle

indstillinger til ventilatoren, fra næsten lydløs

dvaletilstand til effektiv turbotilstand. Vælg den

indstilling, der passer bedst til dine behov.

Luftsensor måler og indikerer luftkvaliteten i

realtid

Avanceret Aerasense-teknologi, der kan

sammenlignes med en professionel sensor,

sikrer luftkvaliteten indendørs i realtid via et

numerisk display og en lysindikator. Sensoren

overvåger og renser også luften automatisk.

Derfor kan du altid føle dig sikker på, at du

indånder en ren og sund luft.

Optimal filtrering

Philips' innovative VitaShield IPS-teknologi

fjerner effektivt selv de fineste partikler,

herunder de mest almindelige luftbårne

indendørs allergener. Luftrenseren har et ekstra

tykt NanoProtect S3-filter, som renser op til

393 m³/timen, i rum op til 95m². Luftrenseren

fjerner allergener, skadelige gasser, som

afgives indendørs fra kemikalier i møbler eller

rengøringsmidler, samt visse vira – fx H1N1

(influenza). I modsætning til visse andre

luftrensere afgiver Philips Luftrensere i serie

3000i ingen skadelige restprodukter, som fx

ozon.

Velegnet til allergikere

Philips luftrensere fra 2000i-serien renser

effektivt indendørs luft for partikler og

allergener, der kan påvirke allergikere. Ved at

filtrere allergener fra luften skaber luftrenseren

en sundere indendørs luft, og lindrer

symptomer ved f.eks. pollenallergi. AC2889/10

er anbefalet af Astma- og allergiforbundet.

Betjening når som helst, hvor som helst

Betjen din luftrenser fra et hvilket som helst

sted med den forbundne app. Tænd for

luftrenseren, skift ventilatorhastighed, eller

kontroller filterets levetid via appen Air Matters.

Indendørs og udendørs

Brug appen Air Matters til at kontrollere den

indendørs og udendørs luftkvalitet.

Instrumentpanelet giver dig en enkel oversigt,

så du kan kontrollere den udendørs luftkvalitet

og pollenniveauer samt den indendørs

luftkvalitet, der konstant overvåges af din

luftrenser.

Råd til allergenstyring

På baggrund af den indendørs og udendørs

luftkvalitet og pollenniveauer giver appen dig

råd til styring af din eksponering for allergener

eller dårlig luft.

Test hjemme i 60 dage

For at sikre, at du har valgt den rigtige

luftrenser til dit hjem og dine behov, kan du i

fred og ro prøve den derhjemme i op til 60

dage. Hvis du ikke er 100 % tilfreds efter 60

dage, kan du returnere luftrenseren, og få

pengene tilbage.
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Specifikationer

Performance

Rumstørrelse: 95 m²

CADR (røg): 393 m³/t

Fanger og filtrerer PM2.5: >99 %

Bortfiltrerer bakterier: 99,99 %

Funktioner

AeraSense-teknologi

Design og finish

Farve(r): Hvid

Kontrolpanelets farve: Sort

Materiale: basisenhed: Plastik

Tekniske specifikationer

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ledningslængde: 2 m

Strøm: 11 ~ 60 W

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 8,42 kg

Vægt inkl. emballage: 10,96 kg

Produktets mål (L x B x H): 366 x 251 x 698

Emballagens mål (L x B x H): 474 x 340 x

798 mm

Bæredygtighed

Strømforbrug i standby: <0,5 W

 

* Røg CADR: Testet af tredjepart i henhold til AHAM-

standarden

* 20 nanometer: Testet af IUTA. I henhold til rapporten

Mikrobiologisk Risikovurdering fra 2008 udsendt af

Verdenssundhedsorganisationen (WHO), er vira fra

fugleinfluenza, almindelig influenza, legionella,

hepatitis større end 20 nanometer (0,00002 mm).

* 100 fodboldbaners størrelse: Aktive kulmedier, der er

målt af tredjepartslaboratorium, viser, at de fleste porer

er af størrelsen 1-2 nm, og AC-overfladearealet for det

aktiverede kul er 1.070 m2/g. Filterets samlede aktivt

kul-overfladeareal på 100 fodboldbaners størrelse er

baseret på den internationale standardstørrelse for

fodboldbaner.

* Fjerner 99,97 % partikler: Testet på NanoProtect Pro-

filter for effektiv enkeltgennemstrømning ved luftstrøm

på 400 i 2015 af et tredjepartslaboratorium.

* 50 % længere levetid: Sammenligner Philips’ serie af

HEPA-filtre til generel sundhed og aktiveret

kulmateriale, testet i 2015 af tredjepartslaboratorium
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