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Un somn mai sănătos, întotdeauna
Purificator cu mod Somn

Dormi mai bine noaptea cu purific. de aer Philips. Part. ultra fine, alergeni, bact. şi

virusuri* cu dimens. > 0,02 microni sunt filtraţi în mod efic., în tp. ce alerta pt.

protecţ. aerului săn. îţi va asigura întotdeauna aer adecvat.

Aer sănătos

Cu sist. intelig. de purif. VitaShield

Senzorul inteligent măsoară şi controlează calitatea aerului din interior

Modul Somn curăţă în linişte, cu indicatori de luminozitate redusă

Întotdeauna

Alerta de protecţie pentru aer sănătos

Simplitate

Turaţia cu 3 paşi a ventilatorului permite reglarea fluxului de aer conform preferinţelor

tale

Cronometru uşor de setat la 1/4/8 ore

Indicatoarele luminoase cu 3 paşi indică fără echivoc nivelul de calitate a aerului



Purificator de aer AC4012/10

Repere Specificaţii

VitaShield IPS

Sistemul intelig. de purif. VitaShield filtrează

eficient poluanţii (particule ultrafine, alergeni,

bacterii şi virusuri) cu dimens. >0,02 microni*.

Senzor inteligent

Senzorul inteligent măsoară şi controlează

calitatea aerului din interior

Modul inactiv

Acest purificator Philips funcţionează foarte

silenţios şi cu indicatorii de luminozitate

redusă, pentru a-ţi permite să dormi netulburat.

Purificatorul comută la nivelul de activitate

redusă, turaţia ventilatorului şi nivelul de

zgomot scad şi consumul de energie este

redus la minimum.

Turaţie cu 3 paşi a ventilatorului

Turaţia cu 3 paşi a ventilatorului îţi permite

reglarea fluxului de aer conform preferinţelor

tale

Cronometru uşor de setat la 1/4/8 ore

Aparatul funcţionează pentru un număr setat

de ore şi se opreşte automat la sfârşitul

intervalului setat.

Indicatoare luminoase cu 3 paşi

Indicatoarele luminoase cu 3 paşi indică fără

echivoc nivelul de calitate a aerului: albastru –

bun; violet – acceptabil; roşu – slab.

Alerta de protecţie pentru aer sănătos

Alerta de protecţie pentru aer sănătos îţi oferă

o avertizare timpurie privind momentul de

înlocuire a filtrului. Dacă filtrul nu este înlocuit

la timp, aparatul încetează să funcţioneze,

pentru a evita funcţionarea fără efect atunci

când filtrul este plin. Aceasta reprezintă

asigurarea pentru un aer întotdeauna curat.

Performanţă

CADR (fum de ţigară): 160 m³/h **

Filtrează PM2.5: > 99% ***

Filtrează bacteriile: > 99,9% ****

Înlocuire

Filtru AC: AC4123

Filtru HEPA: AC4124

Interactivitate

Frecvenţă: 50 Hz

Putere: 30 W

Tensiune: 220-240 V

Lungime cablu: 2,3 m

Senzor(i) de calitate a aerului: particulă

Nivel de zgomot: 34 (Somn) - 54 (Nivel

maxim) dB

Specificaţii de design

Capac frontal: alb

Materialele corpului principal: Plastic ABS

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs (G x A x Î): 343 x 198 x

520 mm

Dimensiuni cutie (L x A x Î): 435 x 280 x

615 mm

Greutate produs: 5,35 kg

Greutate cutie (inclusiv produsul): 7,25 kg

Date logistice

Ţara de origine: China

* *Conform Rap. de eval. a risc. microbiologic pe 2008 al

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), virusurile de

gripă aviară, gripă umană, Legionella, virusurile

hepatitei şi coronavirusul SARS sunt mai mari de 0,02

microni.

* * Testat de Institutul de tehnologie a măsurării şi

testării din Shanghai (SIMT) într-o cameră de 30 m3,

conform GB/T18801-2008, ca particule poluante fiind

utilizat fumul de ţigară

* ** Testat de SIMT într-o cameră de 30m3 conform

GB/T18801-2008 şi GB/T18883-2002, particule

inhalabile de dimensiuni sub 2,5 um ca particule

poluante prelevate în concentraţia masică, concentraţie

iniţială 5.0¡À0,5 mg/m3, durată de testate 1 h

* * Testat de Institutul de tehnologie a măsurării şi

testării din Shanghai (SIMT) într-o cameră de 30 m3,

conform GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp) 8032

ca bacterie de testare
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