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Zdrowsze powietrze
Oczyszczacz ze specjalnym trybem snu

Lepszy sen dzięki oczyszczaczowi powietrza firmy Philips. Skutecznie filtruje

niezwykle drobne cząsteczki, alergeny, bakterie i wirusy* o wielkości powyżej 20

nanometrów. Jednocześnie Czujnik Healthy air protect daje pewność, że

powietrze w pomieszczeniu jest zawsze zdrowe.

Zdrowsze powietrze

Z inteligentnym systemem oczyszczania VitaShield

Inteligentny czujnik mierzy i kontroluje jakość powietrza w pomieszczeniu.

Tryb snu z cichym oczyszczaniem i przyciemnionymi wskaźnikami

Zawsze

Czujnik Healthy air protect

Prostota

3-stopniowa prędkość wentylatora umożliwia dostosowanie przepływu powietrza do

Twoich upodobań.

Łatwy do ustawienia zegar — 1/4/8 godz.

3-stopniowe wskaźniki świetlne czytelnie przedstawiają jakość powietrza



Oczyszczacz powietrza AC4012/10

Zalety Dane techniczne

VitaShield IPS

Inteligentny system oczyszczania VitaShield

skutecznie filtruje zanieczyszczenia powietrza

(drobne cząsteczki, alergeny, bakterie i wirusy)

o wielkości powyżej 20 nanometrów*.

Inteligentny czujnik

Inteligentny czujnik mierzy i kontroluje jakość

powietrza w pomieszczeniu

Tryb snu

Oczyszczacz powietrza firmy Philips działa

bardzo cicho i ma przyciemnione wskaźniki,

dzięki czemu Twój sen pozostanie

niezakłócony. Oczyszczacz przełącza się na

niższy tryb aktywności, prędkość wentylatora i

poziom hałasu są redukowane, a zużycie

prądu jest ograniczane do minimum.

3-stopniowa prędkość wentylatora

3-stopniowa prędkość wentylatora umożliwia

dostosowanie przepływu powietrza do Twoich

upodobań

Łatwy do ustawienia zegar — 1/4/8 godz.

Urządzenie może działać przez wybraną liczbę

godzin, po upływie których wyłącza się

automatycznie.

3-stopniowe wskaźniki świetlne

3-stopniowe wskaźniki świetlne czytelnie

przedstawiają jakość powietrza: niebieski —

dobra, fioletowy — wystarczająca, czerwony —

zła.

Czujnik Healthy air protect

Czujnik Healthy air protect dostarcza w

odpowiednim czasie ostrzeżenie o

konieczności wymiany filtra. Jeśli filtr nie

zostanie wymieniony w terminie, urządzenie

przestanie działać, ponieważ praca z

zapełnionym filtrem nie przynosi żadnych

efektów. Dzięki temu masz pewność, że

powietrze w pomieszczeniach jest zawsze

zdrowe.

Wydajność

CADR (dym papierosowy): 160 m³/h**

Filtruje cząsteczki PM2,5: > 99%***

Filtruje bakterie: > 99,9%****

Wymiana

Filtr AC: AC4123

Filtr HEPA: AC4124

Interaktywność

Częstotliwość: 50 Hz

Moc: 30 W

Napięcie: 220–240 V

Długość przewodu: 2,3 m

Czujniki jakości powietrza

Poziom hałasu: 34 (tryb snu) – 54 (największa

prędkość) dB

Dane techniczne

Pokrywa przednia: biały

Materiał korpusu: Tworzywo ABS

Waga i wymiary

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.):

343 x 198 x 520 mm

Wymiary opakowania pojedynczego

(szer. x gł. x wys.): 435 x 280 x 615 mm

Waga produktu: 5,35 kg

Waga pojedynczego opakowania (z

produktem): 7,25 kg

Dane logistyczne

Kraj pochodzenia: Chiny

* * Testy przeprowadzone przez instytut Shanghai

Institute of Measurement and Testing Technology

(SIMT) w komorze o objętości 30 m3 zgodnie ze

standardem GB/T18801-2008. Zanieczyszczenie

cząsteczkami: dym papierosowy

* ** Testy przeprowadzone przez instytut SIMT w

komorze o objętości 30 m3 zgodnie ze standardami

GB/T18801-2008 i GB/T18883-2002. Zanieczyszczenie

cząsteczkami: możliwe do wdychania cząsteczki o

wielkości poniżej 2500 nanometrów, próbki z

określonym stężeniem wagowym, stężenie początkowe

5,0¡À0,5 mg/m3, czas testowania: 1 godzina

* *** Testy przeprowadzone przez instytut Shanghai

Institute of Measurement and Testing Technology

(SIMT) w komorze o objętości 30 m3 zgodnie ze

standardem GB21551.3-2010. Bakteria testowa:

(Staphylococcus albsp) 8032
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