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Lélegezze be a különbséget
Csatlakozás a tisztább levegőhöz

A Philips 3000i sorozatú termékek automatikusan figyelik és tisztítják a levegőt. Az

AeraSense világszínvonalú érzékelő technológia és a csatlakoztatott alkalmazás

bárhol, bármikor valós idejű információkat bocsát rendelkezésre a

levegőminőséggel és a szennyeződésekkel kapcsolatosan.

A kategóriájában a legjobb technológia

Vitashield IPS 393 m3/óra CADR kiemelkedő teljesítménnyel

Az AeraSense érzékeli, méri és szabályozza a tisztítást

A speciális szennyeződés mód hatékonyabb módja az allergének eltávolításának

Intelligens tisztítás

Automatikusan figyel, reagál és tisztítja a levegőt

3 automatikus üzemmód és 5 manuális beállítás

Az ECARF és Airmid által tesztelve vagy ezek tanúsítványával ellátva*

Vizuális visszajelzést a levegőminőségről

Csatlakoztatás az Air Matters alkalmazáshoz

A légtisztító vezérlése bárhonnan és bármikor

Információ a kültéri és beltéri levegőminőségről és szennyeződés indexről

A levegőminőség és az szennyeződések kezelésére vonatkozó tanács
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Fénypontok

VitaShield IPS

A Vitashield IPS az aerodinamikus

kialakításával és az extra vastag NanoProtect

szűrőjével a tiszta levegő szállítását 393 m3/

óra teljesítmény mellett képes véghezvinni,

hatékonyan eltávolítva a részecskéket,

szennyeződéseket, baktériumokat és vírusokat.

AeraSense technológia

Az AeraSense olyan professzionális érzékelő,

amely még a PM2,5-nél kisebb részecskéket is

pontosan meghatározza (beleértve a beltéri

levegőben található leggyakoribb

szennyeződéseket is). Utána az adatokat

feldolgozva biztosítja, hogy a tisztító ideális

értékekre legyen beállítva az aktuális

levegőállapothoz és annak folyamatos

biztosításához. Ezután a PM2,5 szint

megjelenítésével valós idejű visszajelzést ad a

beltéri levegő minőségéről.

Speciális szennyeződés mód

A speciálisan tervezett szennyeződés mód

rendkívül hatékonyan távolítja el a levegőben

megtalálható gyakori allergéneket. Ha a

légtisztító bármilyen kicsi változást is észlel a

levegő minőségében, megnöveli a tisztítási

teljesítményt, és eltávolítja a levegőben észlelt

allergéneket.

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.

Számos beállítási mód

A Philips 3000i légtisztító sorozat 3

automatikus tisztítási beállítással rendelkezik:

normál üzemmód, rendkívül érzékeny

szennyeződés üzemmód és rendkívül erőteljes

baktérium és vírus üzemmód. A 3 automatikus

üzemmódon kívül a légtisztító 5 manuális

üzemmóddal is rendelkezik. Válassza ki az öt

különböző sebességbeállítás valamelyikét: az

extra csendes „Alvás” üzemmódtól kezdte,

egészen az extra erős „Turbó fokozat”

üzemmódig. Válassza ki az Ön által kívánt

légtisztításhoz ideális beállítást.

Tanúsítványok

Az ECARF és Airmid által tesztelve vagy ezek

tanúsítványával ellátva*

Vezérlés bárhonnan és bármikor

A csatlakoztatott alkalmazás segítségével

bárhonnan szabályozhatja a légtisztítót.

Kapcsolja be légtisztítót, és az Air Matters

alkalmazáson keresztül módosíthatja a

ventilátorsebességet vagy ellenőrizheti a szűrő

élettartamát.

Beltéri és kültéri

Az Air Matters alkalmazással ellenőrizheti a

beltéri és kültéri levegőminőséget. A műszerfal

egyszerű áttekintést biztosít, így Ön

ellenőrizheti a kültéri levegő minőségét és a

pollenszinteket, valamint a légtisztító által

folyamatosan nyomon követett beltéri

levegőminőséget.

A szennyeződések kezelésére vonatkozó

tanács

A beltéri és kültéri levegőminőség és a

pollenszintek alapján az alkalmazás tanácsot

ad, hogy segítse kezelni az Ön

szennyeződéseknek vagy nem megfelelő

minőségű levegőnek való kitettségét.

A levegőminőség vizuális megjelenítése

Az AeraSense valós időben mutatja a beltéri

szennyeződés index (IAI) szintjét a numerikus

kijelzőn és a légtisztító műszerfalán megjelenő

színtárcsán keresztül. A numerikus kijelző a

beltéri szennyeződések szintjét mutatja. A

színtárcsa további vizuális információt ad, kék

színtől (megfelelő szennyezettség) a piros

színig (nem megfelelő szennyezettség)
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Szoba mérete: 47 m²

CADR (füst): 393 m³/h

Kiszűri a PM2,5-öt: >99 %

Kiszűri a baktériumokat: 99,99 %

Jellemzők

AeraSense technológia

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Fehér

Vezérlőpanel színe: Fekete

A készülék anyaga: Műanyag

Műszaki adatok

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 2 m

Energiaellátás: 11 ~60 W

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 8,42 kg

Tömeg, a csomagolással együtt: 10,96 kg

A termék mérete (Ho x Szé x Ma):

366*251*698

A csomagolás méretei (H x Sz x M):

474*340*798 mm

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).

* 100 futballpályányi méret: Harmadik fél laboratórium

által mért aktív szénszűrő közeg, a pórusméret

többnyire 1 nm – 2 nm, az aktív szén AC-felülete pedig

1070 m2/g. A szűrők 100 futballpályányi felülete a

szabványos nemzetközi futballpálya-méreten alapul.

* Eltávolítja a részecskék 99,97%-át: NanoProtect Pro

szűrőn tesztelve az első áthaladás hatékonyságára

400 értékű légáramlás mellett, 2015-ben, harmadik fél

laboratórium által.

* 50%-kal hosszabb élettartam: a Philips általános HEPA

egészségügyi szűrősorozatához és aktív szén

anyaghoz képest, 2015-ben, harmadik fél laboratórium

által tesztelve
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