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Vždy zdravý vzduch
s kontrolou kvality vzduchu SmartAir

Čistič vzduchu Philips je vybavený jedinečným 6-stupňovým systémom čistenia

vzduchu, ktorý odstraňuje a sterilizuje škodlivé látky. Jeho kontrola kvality vzduchu

SmartAir automaticky meria a kontroluje kvalitu vzduchu v miestnostiach.

Vždy

Kontrola kvality vzduchu SmartAir meria a riadi kvalitu vzduchu

Funkcia zosilnenia výkonu umožňuje rýchle čistenie pri vysokej rýchlosti

Čistý vzduch

6-stupňový systém CleanAir pre čistý a čerstvý vzduch

3-stupňový systém Electro-clean nabíja a zachytáva všetky častice

Aktívny kyslík sterilizuje znečisťujúce látky a obnovuje filter

2-stupňový systém FreshAir odstraňuje výpary a pachy
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Hlavné prvky

Kontrola kvality vzduchu SmartAir

Zabudovaný senzor meria kvalitu vzduchu

v miestnosti a automaticky vyberá vhodné

nastavenie rýchlosti pre garanciu najlepšej

možnej kvality vzduchu vo vašich

miestnostiach. Dvojfarebný displej vás

informuje o aktuálnej kvalite vzduchu a bude

červený, ak sa ešte nedosiahla vyhovujúca

kvalita. Ak bude vzduch znovu čerstvý a zdravý,

displej sa sfarbí nazeleno.

Funkcia zosilnenia výkonu

Pri zapnutí zariadenia so zapnutou funkciou

zosilnenia výkonu sa ventilátor nastaví na

vysokú rýchlosť a rýchlo prečistí vzduch. Po 30

minútach sa automaticky prepne do režimu

kontroly SmartAir.

6-stupňový systém CleanAir

Pokrokový a inovatívny 6-stupňový systém

čistenia vzduchu CleanAir odstraňuje a

sterilizuje aj tie najjemnejšie čiastočky a

široké spektrum výparov a pachov. * 3-stupňový

filtračný systém Electro-clean účinne

odstraňuje drobné čiastočky * 2-stupňový

filtračný systém FreshAir odstraňuje výpary a

pachy * Aktívny kyslík sterilizuje zachytené

čiastočky a konštantne obnovuje zeolitový

filter, čím zaisťuje dlhodobý vynikajúci výkon.

3-stupňový systém Electro-clean

3-stupňový filtračný systém Electro-clean

pracuje tromi spôsobmi. * Prvý – predfilter

zablokuje väčšie čiastočky ako napríklad vlasy,

zvieraciu srsť a prachové alergény v

domácnosti. * Druhý – jemné čiastočky, ktoré

prešli cez predfilter, vrátane baktérií a vírusov,

sa nabijú pomocou nabíjačky s korónovým

výbojom.* Tretí – Elektrostatický zrážkový (ESP)

filter pritiahne tieto nabité čiastočky na svoj

povrch a udrží ich bezpečne zachytené.

Aktívny kyslík

Aktívny kyslík, ktorý sa generuje nabíjačkou

s korónovým výbojom, sterilizuje škodlivé

mikróby, ako sú baktérie a vírusy zachytené na

povrchu elektrostatického zrážkového (ESP)

filtra. Ďalej prechádza zeolitovým filtrom, kde

okysličuje zachytené výpary a zneškodňuje

ich. Vďaka tomuto procesu sa zeolitový filter

konštantne obnovuje a jeho životnosť sa môže

predĺžiť na mnoho rokov.

2-stupňový filtračný systém FreshAir

2-stupňový filtračný systém Fresh Air využíva

pokrokovú technológiu Nano-obmedzovacej

katalytickej oxidácie (Nano-Confined Catalytic

Oxidization - NCCO). Najskôr zachytí

vysokoobohatený zeolitový filter široké

spektrum výparov a pachov, a následne

využíva aktívny kyslík, ktorý ich pri prechode

neutralizuje a konštantne obnovuje filter.V

porovnaní s tradičným aktívnym uhlíkovým

filtrom pracuje tento vysokoobohatený

zeolitový filter stabilnejšie v rôznych

podmienkach vlhkosti, a pretože je obnovovaný

aktívnym kyslíkom, vydrží oveľa dlhšie,

dokonca až 5 rokov.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

Rozmery produktu (Š x H x V): 481 x 220 x

490 mm

Hmotnosť produktu: 7,9 kg

Náhradné

Filter ESP na častice: AC4106

Zeolitový filter na výpary: AC4116

Technické špecifikácie

Frekvencia: 50/60 Hz

Napätie: 220-240 V

Dĺžka kábla: 1,8 m

Úroveň hluku: < 47 (v zhode s JIS) dB

Účinná oblasť: až do 40 m²

Relatívna prevádzková vlhkosť: 20 - 90 %

Spotreba energie: 65 (pri 220 – 240 V,

vysokorýchlostné) W

Výkon

CADR: > 128 ft³/min

Účinnosť odstraňovania plynu: > 99

(prevádzkujte pri vysokej rýchlosti 3 minúty

vnútri 1 m3 boxu) %

Účinnosť odstraňovania čiastočiek: > 99

(veľkosť čiastočiek 0,02 - 10 µm) %

Povrchová úprava

Farba - mriežka výstupu vzduchu/ovládací

panel: strieborno-modrá

Farba - ovládacie tlačidlo: kryštálovo

strieborná

Farba - predný kryt/mriežka vstupu vzduchu:

kryštálovo strieborná

Farba - zadný kryt: priesvitná, alžírska modrá

Hlavné špecifikácie

Prevádzková teplota: 5 - 40 °C
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