
 

Penjernih Udara

 
CADR 160 m³/jam

Tingkat pembasmian PM2.5
>99%

 

AC4012/00 Tidur yang lebih sehat, setiap saat
Penjernih udara dengan mode khusus saat Tidur

Dapatkan tidur yang lebih nyenyak dengan penjernih udara Philips. Mode khusus

tidurnya dengan indikator yang redup akan membersihkan udara dari bakteri dan

pemicu alergi tanpa suara bising. Fitur pemberitahuan perlindungan Udara Sehat

selalu menjamin udara yang sehat untuk Anda.

Udara Sehat

Dengan sistem penyaringan canggih

Sensor cerdas mengukur dan mengendalikan kualitas udara dalam ruangan

Mode tidur akan membersihkan tanpa berisik dengan indikator yang redup

Selalu

Tanda perlindungan udara sehat memberi peringatan kapan harus mengganti filter

So easy

Indikator lampu 3 langkah memperlihatkan tingkat kualitas udara secara jelas

Kecepatan kipas 3 langkah memungkinkan Anda menyesuaikan aliran udara sesuai

keinginan

Pengatur waktu 1/4/8 jam yang mudah disetel



Penjernih Udara AC4012/00

Kelebihan Utama

Sistem penyaringan canggih

Sistem penyaringan canggih menghilangkan

zat-zat berbahaya dalam tiga tahapan: Pada

tahap 1, pra-filter antibakteri menangkap

partikel-partikel besar seperti rambut manusia.

Pada tahap 2, filter dengan karbon aktif akan

menghilangkan bau dan gas berbahaya secara

efektif. Pada tahap 3, filter HEPA dengan

lapisan antibakteri akan menyaring debu halus

dan menghilangkan kuman dan jamur.

Sensor cerdas

Sensor cerdas mengukur dan mengendalikan

kualitas udara dalam ruangan

Tanda perlindungan udara sehat

Tanda perlindungan udara sehat memberi

peringatan yang tepat waktu tentang kapan

filter harus diganti. Apabila filter tidak segera

diganti, alat akan berhenti berfungsi sehingga

alat tidak bekerja tanpa menghasilkan

dampak, karena filternya penuh. Inilah jaminan

udara sehat bagi Anda, setiap saat.

Mode tidur

Penjernih udara Philips ini bekerja tanpa

berisik dengan lampu redup, sehingga tidur

Anda tidak akan terganggu. Penjernih udara

akan beralih ke tingkat aktivitas rendah,

kecepatan kipas dan tingkat kebisingannya

akan berkurang, dan konsumsi energinya

diminimalkan.

Indikator lampu 3 langkah

Indikator lampu 3 langkah memperlihatkan

tingkat kualitas udara secara jelas: Biru-Bagus;

Ungu-Sedang, Merah-Buruk.

Kecepatan kipas 3 langkah

Kecepatan kipas 3 langkah memungkinkan

Anda menyesuaikan aliran udara sesuai

keinginan

Pengatur waktu 1/4/8 jam yang mudah

disetel

Alat bekerja selama waktu yang ditentukan

dan akan mati secara otomatis setelah waktu

yang disetel berakhir.

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.
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Spesifikasi

Kinerja

CADR (asap rokok): 160 m³/jam **

Menyaring PM2.5: >99% ***

Menyaring bakteri: >99,9% ****

Interaktivitas

Frekuensi: 50 Hz

Voltase: 220-240 volt

Watt: 30 W

Panjang kabel: 2,3 m

Sensor kualitas udara: partikel

Tingkat kebisingan: 34 (Tidur) - 54 (Kecepatan

tertinggi) dB

Spesifikasi desain

Tutup depan: putih

Bahan bodi utama: Plastik ABS

Data logistik

12 NC (Cina): 883 4012 00710

12 NC (Hong Kong): 883 4012 00450

EAN F box (Cina): 87 1010355284 0

EAN F box (Hong Kong): 87 1010356268 9

Negara asal: Cina

Penggantian

Filter AC: AC4123

Filter HEPA: AC4124

Berat dan dimensi

Dimensi produk (P x L x T): 343 x 198 x

520 milimeter

Dimensi F-box (P x L x T): 435 x 280 x

615 milimeter

Berat produk: 5,35 kg

Berat F-box (termasuk produk): 7,25 kg

* * Diuji oleh Shanghai Institute of Measurement and

Testing Technology (SIMT) dalam ruangan 30m3

sesuai dengan GB/T18801-2008, asap rokok

digunakan sebagai polutan partikel

* ** Diuji oleh SIMT dalam ruangan 30m3 sesuai dengan

GB/T18801-2008 dan GB/T18883-2002, partikel yang

bisa dihirup berukuran kurang dari 2,5um sebagai

sampel polutan partikel dalam konsentrasi banyak,

konsentrasi awal 5,0¡À0,5mg/m3, waktu pengujian 1

jam

* *** Diuji oleh Shanghai Institute of Measurement and

Testing Technology (SIMT) dalam ruangan 30m3

sesuai dengan GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp)

8032 sebagai bakteri pengujian

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Hak cipta dilindungi undang-

undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-

waktu tanpa pemberitahuan. Merek

dagang adalah milik Koninklijke

Philips N.V. atau pemiliknya masing-

masing.

Tanggal dikeluarkan

2019‑02‑12

Versi: 9.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

