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AC4052

Здравословен въздух винаги
с 6-степенната система за пречистване на въздуха

Пречиствателят на въздух Philips е снабден с уникална 6-степенна система за пречистване на въздуха, която отстранява и

стерилизира вредните замърсители. Активният кислород непрекъснато обновява зеолитния филтър, гарантирайки

дълготрайна работа с най-високи показатели.

Свеж въздух

6-степенна система CleanAir за чист и свеж въздух

3-степенната система ElectroClean улавя всички частици с помощта на електростатичен заряд

Активният кислород стерилизира замърсителите и обновява филтъра

2-степенната система FreshAir отстранява газове и миризми
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6-степенна система за пречистване на въздуха

Усъвършенстваната иновационна 6-степенна система

CleanAir улавя и стерилизира дори най-фините

частици и широк спектър от газове и миризми. * 3-

степенната система за филтриране ElectroClean

ефикасно премахва частиците * 2-степенната

система за филтриране FreshAir отстранява газовете

и миризмите * Активният кислород стерилизира

уловените частици и постоянно обновява зеолитния

филтър, като по този начин осигурява дълготрайна

висококачествена работа.

3-степенна система за филтриране ElectroClean

Тристепенната система за филтриране ElectroClean

работи по три начина. * Първо, предфилтърът спира

по-едрите частици, например косми, животински

пърхот, домашен прах и други алергени. * Второ, по-

малките частици, успели да преминат през

предфилтъра, включително бактерии и вируси, се

зареждат електростатично от коротрона.* Трето,

филтърът за електростатично утаяване (ESP)

привлича тези заредени частици към повърхността си

и ги задържа.

Активен кислород

Активният кислород, който се произвежда от

коротрона за електростатичен заряд, стерилизира

вредните микроорганизми като бактерии и вируси,

уловени във филтъра за електростатично утаяване

(ESP). След това той преминава през зеолитния

филтър, където окислява и обезврежда уловените

газове. Благодарение на този процес зеолитният

филтър непрекъснато се обновява и животът му се

удължава с години.

2-степенна система за филтриране FreshAir

Двустепенната система за филтриране FreshAir

използва усъвършенствана технология с каталитично

нано-окисление (NCCO). Първо, висококачественият

зеолитен филтър улавя широк спектър от газове и

миризми, след което използва активен кислород,

който преминава през тях и ги неутрализира, като по

този начин постоянно обновява филтъра. В сравнение

с обикновения филтър с активен въглен, този

висококачествен зеолитен филтър работи по-

устойчиво при условия на различна влажност, а

поради обновяването му от активния кислород той

може да издържи по-дълго време - до пет години.

Спецификации на дизайна

Габарити на изделието (Ш x Д x В): 281 x 216 x

490 мм

Тегло на изделието: 5 кг

Резервна част

ESP филтър за частици: AC4105

Зеолитен газов филтър: AC4115

Техническа спецификация

Честота: 50/60 Hz

Напрежение: 220-240 V

Дължина на кабела: 1,8 м

Ниво на шума: < 49 (в съответствие с JIS) dB

Зона на ефективност: до 20 м²

Относителна влажност при работа: 20 - 90 %

Консумирана мощност: 36 (при 220-240 V, висока

скорост) W

Работни показатели

CADR: > 60 ft³/min

Ефективност на отстраняването на газове: > 99

(при работа на висока скорост над 3 мин. в кутия

1m3) %

Ефективност на отстраняването на частици: > 99 (с

размер на частиците 0,02 - 10 µm) %

Повърхност

Цвят - решетка за изходящата въздушна струя /

пулт за управление: кристално сребристо

Цвят - бутон за регулиране: сребристо синьо

Цвят - преден панел / решетка за приток на

въздух:

кристално сребристо

Цвят - заден панел: полупрозрачно алжирско синьо

Основни параметри

Работна температура: 5 - 40 °C
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