
Filtr węglowy

 
Pasuje do modelu AC4012/10

 
AC4123/10

Zdrowsze powietrze
Filtr węglowy zapewniający czyste powietrze

Filtr węglowy firmy Philips o wysokim poziomie wchłaniania filtruje zapachy i szeroką gamę szkodliwych gazów,

w tym formaldehyd.

Zawsze

Czujnik Healthy air protect ostrzega o konieczności wymiany filtra

Blokada Healthy air protect gwarantuje zdrowe powietrze przez cały czas

Zdrowsze powietrze

Filtruje szeroki zakres szkodliwych gazów i nieprzyjemnych zapachów

Prostota

Filtr łatwy do zainstalowania



Filtr węglowy AC4123/10

Zalety Dane techniczne

Filtruje gazy i nieprzyjemne zapachy

Skutecznie filtruje szkodliwe gazy, takie jak

benzen i formaldehyd, oraz nieprzyjemne

zapachy

Łatwa instalacja

Filtr łatwy do zainstalowania

Czujnik Healthy air protect

Czujnik Healthy air protect to dostarczane 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.

Blokada Healthy air protect

Funkcja blokady Healthy air protect gwarantuje

zdrowe powietrze przez cały czas. Jej działanie

polega na wyłączaniu oczyszczacza, jeśli nie

może on już dostarczać zdrowego powietrza.

Jeśli jeden z filtrów jest prawie zapełniony i

należy go wyczyścić lub wymienić, czujnik

Healthy air protect ostrzega o konieczności

wyczyszczenia lub wymiany filtra. Jeśli

wskazany filtr nie zostanie wymieniony,

urządzenie przestanie działać i zostanie

zablokowane. Dotyczy oczyszczaczy powietrza

AC4002 i AC4004 firmy Philips.

Dane techniczne

Kolor(y): ciemnoszary (powierzchnia)

Waga i wymiary

Waga produktu: 0,28 kg

Waga pojedynczego opakowania (z

produktem): 0,48 kg

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

288 x 10 x 312 mm

Wymiary opakowania pojedynczego

(szer. x gł. x wys.): 300 x 20 x 327 mm

Dane logistyczne

Kraj pochodzenia: Korea

Wymiana

Dotyczy oczyszczaczy powietrza firmy

Philips: AC4002, AC4004, AC4012
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