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Tehokkain ilmanpuhdistimemme
Puhtaampi sisäilma tukee terveyttä

Monet uskovat olevansa suojassa kotona, mutta sisäilma on itse asiassa paljon

saastuneempaa kuin ulkoilma. Philipsin 3000i-sarjan ilmanpuhdistimet

varmistavat erinomaisen puhdistuksen. Ilmanpuhdistin mittaa ja puhdistaa ilmaa

automaattisesti, poistaen 99,97 % tavallisimmista ilmassa olevista allergeeneista

sekä 99,9 % ilmassa olevista bakteereista ja viruksista. Air Matters -sovelluksen

avulla voit hallita ilmanpuhdistinta missä tahansa.

Luokkansa paras teknologia

Erinomaista suodatusta

Ilma-anturi mittaa ilmanlaatua reaaliajassa

Air Matters -sovelluksen avulla voit hallita ilmanpuhdistinta

Puhdistaa älykkäästi

Ilma-anturi mittaa ilmanlaatua reaaliajassa

3 automaattista tilaa ja 5 manuaalista asetusta

ECARFin ja Airmidin sertifioima ja testaama*

Näyttö antaa palautetta reaaliajassa

Liitetty Air Matters -sovellukseen

Pidä sisäilmasi täysin hallinnassa

Hyvä astmaatikoille ja allergikoille

Kokeile kotona 60 päivän ajan



Paras ilmanpuhdistimemme AC3259/10

Kohokohdat

Erinomaista suodatusta

Philipsin innovatiivinen VitaShield IPS -

teknologia poistaa pienimmätkin hiukkaset,

mukaan lukien ilmassa olevat tavalliset

allergeenit. Ilmanpuhdistimen erityisen paksu

NanoProtect S3 -suodatin puhdistaa jopa 393

m³ tunnissa ja sopii jopa 95m²:n kokoisiin

huoneisiin. Ilmanpuhdistin poistaa

allergeeneja, huonekaluissa tai

puhdistusaineissa olevista kemikaaleista

erittyviä haitallisia sisäilman kaasuja, sekä

viruksia, kuten influenssaa (H1N1). Muista

ilmanpuhdistimista poiketen Philipsin 3000i-

sarjan ilmanpuhdistimet eivät tuota haitallisia

jäämiä kuten otsonia.

Ilma-anturi mittaa ilmanlaatua reaaliajassa

Edistynyt Aerasense-teknologia tekee

näkymättömästä näkyvää. Ammattilaistasoiset

anturit mittaavat sisäilman laatua ja tekevät

ilmanpuhdistimeen automaattiset säädöt

parhaiden puhdistustulosten saamiseksi. Tieto

ilmanlaadusta näytetään reaaliaikaisesti –

allergiaindeksillä asteikolla 1–12 (hyvästä

erittäin huonoon sisäilmaan) sekä

valoindikaattorilla. Siten voit aina olla varma,

että kotisi sisäilma on terveellistä.

Allergeenitila

Air Matters -sovelluksen avulla voit käynnistää

ilmanpuhdistimen ennen kotiin saapumista,

muuttaa puhaltimen nopeutta ja saada tietoa

suodattimen vaihtotarpeesta. Sovellus antaa

tietoa kodin ilmanlaadusta reaaliajassa. Voit

siis olla aina varma siitä, että kotisi ilma on

terveellistä. Sovellus antaa tietoa myös kodin

ulkopuolisesta ilmanlaadusta, esimerkiksi

epäpuhtauksista ja siitepölystä. Voit ladata

sovelluksen ilmaiseksi Appstoresta tai Google

Playsta.

Ilma-anturi mittaa ilmanlaatua reaaliajassa

Edistynyt Aerasense-teknologia tekee

näkymättömästä näkyvää. Ammattilaistasoiset

anturit mittaavat sisäilman laatua ja tekevät

ilmanpuhdistimeen automaattiset säädöt

parhaiden puhdistustulosten saamiseksi. Tieto

ilmanlaadusta näytetään reaaliaikaisesti –

allergiaindeksillä asteikolla 1–12 (hyvästä

erittäin huonoon sisäilmaan) sekä

valoindikaattorilla. Siten voit aina olla varma,

että kotisi sisäilma on terveellistä.

Useita asetuksia

Philips Air Purifier 3000i -sarjassa on kolme

automaattista puhdistusasetusta: yleistila,

erittäin herkkä allergeenitila ja erittäin tehokas

bakteeri- ja virustila. Kolmen automaattisen

tilan lisäksi käytettävissä on myös viisi

manuaalista tilaa. Valitse yksi viidestä

nopeusasetuksesta: erittäin hiljaisesta

yötilasta erittäin tehokkaaseen

turbonopeustilaan. Valitse sopiva asetus

tarvitsemasi puhdistustason mukaan.

Sertifioinnit

Sovelluksella varustettu Philips-ilmanpuhdistin

on Euroopan allergiatutkimuskeskuksen

(ECARF) ja Airmid* Health Groupin

huolellisesti testaama ja sertifioima. ECARF

tekee työtä sen eteen, että allergioista kärsivät

ihmiset saavat parasta mahdollista

kuluttajaneuvontaa. Airmid Health Group

puolestaan pyrkii ehkäisemään sisäilman

epäpuhtauksista johtuvia terveysongelmia.

Pidä sisäilmasi täysin hallinnassa

Philipsin ilmanpuhdistin voidaan liittää

helposti Air Matters -sovellukseen, jolloin voit

pitää sisäilmaa hyvin silmällä ja hallita

ilmanpuhdistinta mistä tahansa! Sovellus

antaa tietoa ulkona vallitsevista olosuhteista,

saastetilanteesta ja siitepölyennusteista.

Näiden arvojen perusteella sovellus antaa

vinkkejä huomioitavista asioista, esimerkiksi

siitepölyn aiheuttamien oireiden välttämisestä.

Sovelluksen voi ladata maksutta Apple Storesta

tai Google Playstä.

Hyvä astmaatikoille ja allergikoille

Haluamme varmistaa, että

ilmanpuhdistimemme ovat korkealaatuisia ja

toimivat tehokkaasti terveellisemmän

sisäilman hyväksi. Philipsin 3000i-sarjan

ilmanpuhdistimet ovat siksi ECARFin

(Euroopan allergiatutkimuksen keskuksen)

testaamia ja sertifioimia.

Kokeile kotona 60 päivän ajan

Jotta voit olla varma siitä, että olet löytänyt

omaan kotiisi ja omiin tarpeisiisi sopivan

ilmanpuhdistimen, voit kokeilla sitä kotona 60

päivän ajan. Jos et ole 100-prosenttisen

tyytyväinen tuloksiin, voit palauttaa laitteen

tänä aikana ja saada rahasi takaisin.

Näyttö antaa palautetta reaaliajassa

AeraSense osoittaa sisäilman allergeeni-

indeksin (IAI) tason numeronäytöllä. Värirengas

toimii visuaalisena lisäohjeena, ja sen väri

vaihtelee sinisestä (hyvä ilman laatu)

punaiseen (heikko ilmanlaatu).
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Huoneen koko: 95 m²

CADR (savu): 393 m³/h

Pienhiukkasten suodatus: > 99 %

Bakteerien suodatus: 99,99 %

Ominaisuudet

AeraSense-tekniikka

Muotoilu ja pinnoitus

Väri(t): Valkoinen

Ohjauspaneelin väri: Musta

Rungon materiaali: Muovi

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Johdon pituus: 2 m

Virta: 11 ~ 60 W

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 8,42 kg

Paino pakattuna: 10,96 kg

Tuotteen mitat (P x L x K): 366*251*698

Pakkauksen mitat (P x L x K):

474*340*798 mm

Ympäristö

Valmiustilan virrankulutus: <0,5 W

 

* CADR-arvo (savu): ulkopuolisen tahon AHAM-

standardin mukaisesti testaama

* 20 nanometriä: Testaaja IUTA. Maailman

terveysjärjestön (WHO) vuoden 2008 mikrobiologisia

riskejä arvioivan Microbiological Risk Assessment

Report -raportin mukaan lintuinfluenssavirus, ihmisten

influenssavirukset, legionellabakteeri ja

hepatiittivirukset ovat yli 20 nanometrin (0,00002 mm)

kokoisia.

* 100 jalkapallokentän koko: riippumattoman

laboratorion suorittama aktiivihiilisuodattimen mittaus

osoittaa, että suurin osa huokosista on kooltaan 1 nm –

2 nm ja aktiivihiilisuodattimen pinta-ala on 1070 m2/g.

Aktiivihiilisuodattimen koon vertaaminen 100

jalkapallokenttään perustuu kansainväliseen

määritelmään jalkapallokentän koosta.

* Poistaa 99,97 % hiukkasista: testattu NanoProtect Pro -

suodatin, läpäisy, ilmavirta 400. Testin suoritti

ulkopuolinen laboratorio vuonna 2015.

* 50 % pidempi käyttöikä: verrattu Philipsin yleistä

hyvinvointisarjan HEPA-suodatinta ja

aktiivihiilisuodatinta. Testin suoritti ulkopuolinen

laboratorio vuonna 2015.
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