
oturma odası hava
temizleme cihazı

 

akıllı sensör

40 m2

 
AC4065

Her zaman sağlıklı hava
kendi kendini temizleyen 6 aşamalı temiz hava sistemi

sayesinde

Philips hava temizleme cihazı, zararlı maddeleri ortadan kaldıran ve sterilize eden

6 aşamalı benzersiz temiz hava sistemiyle birlikte sunulur. Akıllı hava kontrolü,

odalarınızdaki havanın kalitesini otomatik olarak ölçer ve kontrol eder.

Sürekli filtre performansı

Zeolit filtre, aktif oksijen kullanarak kendi kendini temizler

5 yıla kadar uzun süreli performans

Yüksek nem koşulları (>%90) için benzersiz teknoloji

Evinizde temiz hava

Akıllı hava kontrolü, hava kalitesini ölçer ve kontrol eder

3 aşamalı Electro-clean filtre parçacıkların %99'dan fazlasını giderir

2 aşamalı zeolit filtre gaz ve kokuları etkili şekilde giderir

Anında bakteri ve virüs sterilizasyonu

Önerilen oda boyutu



oturma odası hava temizleme cihazı AC4065/00

Özellikler

Akıllı hava kontrolü

Dahili sensör, odadaki hava kalitesini ölçer ve

odanızda mümkün olan en iyi hava kalitesini

sağlamak için, uygun hız ayarını otomatik

olarak seçer. Çift renkli ekran, geçerli hava

kalitesi hakkında sizi bilgilendirir; hava kalitesi

yeterince iyi değilse kırmızı, hava tekrar taze ve

sağlıklı olduğunda yeşil renkte olacaktır.

Kendi kendini temizleyen zeolit filtre

Corona parçacık yükleyici tarafından üretilen

aktif oksijen, zeolit filtreden geçerek tutulan

gazları oksitler ve bunları zararsız hale getirir.

Bu işlem, zeolit filtrenin sürekli olarak

yenilenmesini sağlayarak, çalışma ömrünü

senelerce uzatır.

Uzun süreli performans

6 aşamalı Temiz hava sistemi, 5 yıla kadar

uzun süreli performans sağlar. Benzersiz açık

yapısı sayesinde, 3 aşamalı ElectroClean

parçacık filtresi sürekli yüksek akış hızına

sahiptir. Bu, parçacıkları daha uzun süre,

tıkanmadan etkili şekilde yakalayacağı

anlamına gelir. 2 aşamalı zeolit filtre gazları ve

kokuları tutar; bunlar daha sonra, sürekli

içinden geçerek zeolit filtreyi yenileyen aktif

oksijen tarafından oksitlenir.

Yüksek nem teknolojisi

2 aşamalı zeolit filtre, birçok malzemenin

aksine gazları ve kokuları su moleküllerini

yakalamadan etkili şekilde yakalayan,

gelişmiş birinci sınıf zeolitten yapılmıştır. Bu,

%90 nem oranına kadar çok nemli koşullar

altında bile gazları ve kokuları gidermeye

devam edeceği anlamına gelir.

3 aşamalı parçacık filtresi

3 aşamalı Electro-clean parçacık filtresi, üç

şekilde çalışır. İlk olarak ön filtre, hayvan

alerjenleri (tüy ve ölü deri) ve ev tozu

alerjenleri gibi büyük parçacıkları tutar. İkinci

olarak, bakteri ve virüsler dahil ön filtreden

geçen daha küçük parçacıklar, Corona parçacık

yükleyici tarafından yüklenir. Üçüncü olarak

ise, Elektrostatik Çökelti (ESP) parçacık filtresi,

bu yüklü parçacıkları yüzeyine çeker ve güvenli

bir şekilde tutar. Ortalama kullanımla, uygun

maliyetli ESP parçacık filtresinin yaklaşık beş

yılda bir değiştirilmesi gerekir.

2 aşamalı gaz ve koku filtresi

2 aşamalı birinci sınıf zeolit filtre, gelişmiş

Nano Alanda Katalitik Oksitleme (NCCO)

teknolojisini kullanır. Filtre, gaz ve kokuların

büyük kısmını tutar ve içinden geçmek

suretiyle filtreyi sürekli olarak yenileyen aktif

oksijeni kullanarak bunları ortadan kaldırır. Bu

birinci sınıf zeolit filtre, klasik aktif karbon

filtresine kıyasla farklı nem koşullarında daha

dengeli şekilde çalışır ve aktif oksijen ile

sürekli olarak yenilendiğinden, beş yıla kadar

ömrü vardır.

Bakteri ve virüs sterilizasyonu

Corona parçacık yükleyici tarafından üretilen

aktif oksijen, Elektrostatik Çökelti (ESP)

parçacık filtresinde tutulan, bakteri ve virüs gibi

zararlı mikropları sterilize eder.

Önerilen oda boyutu

Önerilen oda boyutu
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Teknik Özellikler

Tasarım özellikleri

Ürün boyutları (G x D x Y): 481 x 220 x

490 mm

Ürün ağırlığı: 7,9 kg

Değiştirme

ESP parçacık filtresi: AC4108

Zeolit gaz filtresi: AC4118

Teknik özellikler

Frekans: 50/ 60 Hz

Gerilim: 220-240 V

Gürültü seviyesi: < 47 (JIS uyumluluğu) dB

Etkin alan: En fazla 40 m²

Çalışma bağıl nemi: 20 - 90 %

Güç tüketimi: 65 (220-240V'da, yüksek

hızda) W

Güç kablosu: 1,8 m

Performans

CADR: > 128 ft³/min

Gaz giderme etkinliği: > 99 (1m3 kutu içinde 3

dakika yüksek hızda çalışma) %

Parçacık giderme etkinliği: > 99 (0,02 - 10 µm

parçacık boyutu) %

Temel özellikler

Çalışma sıcaklığı: 5 - 40 °C
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