
HEPA filtras
 

Naikina mikrobus ir pelėsius

Šalina net 0,02 mikronų dydžio
daleles

 
AC4124/10

Visada gaivus oras
HEPA filtras – švarus oras

„Philips“ aukštos kokybės HEPA filtras veiksmingai filtruoja bakterijas ir didesnes nei 20 nanometrų

ultrasmulkiąsias daleles, įskaitant kai kuriuos virusus*. Antibakterinė danga sunaikina mikrobus ir pelėsius.

Visada

Sveiko oro apsaugos įspėjamasis signalas įspėja, kai reikia keisti filtrą

Naudodami sveiko oro apsauginį išjungiklį visada būsite tikri, kad oras sveikas

Sveikas oras

Filtruoja dulkes ir bakterijas

Filtruoja > 20 nanometrų* dydžio ultrasmulkiąsias daleles

Dėl antibakterinės dangos naikina mikrobus ir pelėsius

Paprastumas

Paprastai surenkamas filtras



HEPA filtras AC4124/10

Ypatybės Specifikacijos

Sveiko oro apsaugos įspėjamasis signalas

Sveiko oro apsaugos įspėjamasis signalas

laiku įspėja, kai reikia keisti filtrą. Jeigu filtro

laiku nepakeisite, prietaisas liausis veikti, kad

būtų išvengta neefektyvaus veikimo, nes filtras

pilnas nešvarumų. Tad būsite tikri, kad oras

visada sveikas.

Filtruoja ultrasmulkiąsias daleles

* Derinamas su daugiafunkciu filtru, HEPA

filtras filtruoja > 20 nanometrų* dydžio

ultrasmulkiąsias daleles, įskaitant bakterijas,

dulkes, alergenus ir kai kuriuos virusus.

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos

publikacijomis, paukščių gripo, žmogaus gripo

virusai ir bakterijos legionelės yra didesni nei

20 nanometrų.

Sveiko oro apsauginis išjungiklis

Naudodami sveiko oro apsauginio išjungiklio

funkciją visada būsite tikri, kad oras sveikas. Jis

išjungia valytuvą, jei nebegalima užtikrinti

sveiko oro. Kai vienas iš filtrų beveik pilnas ir jį

reikia valyti arba keisti, sveiko oro apsaugos

įspėjamasis signalas perspėja, kad būtina tai

daryti. Jei naudotojas nepakeičia filtro,

prietaisas nustoja veikti ir yra išjungiamas

išjungikliu. Taikoma „Philips“ oro valytuvams

AC4002, AC4004

Naikina mikrobus ir pelėsius

Filtruoja mikrobus, pelėsius ir > 20 nanometrų

dydžio ultrasmulkiąsias daleles. Neleidžia

daugintis bakterijoms. Be to, HEPA filtras

išfiltruoja tas daleles, kurių nefiltruoja

daugiafunkcis filtras.

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): balta (paviršius)

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 0,18 kg

F dėžutės svoris (įsk. gaminį): 0,48 kg

Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis):

291 x 18 x 317 mm

F dėžutės matmenys (P x G x A): 303 x 30 x

328 mm

Logistiniai duomenys

EAN F dėžutė: 87 1010346939 1

12 NC (Kinija): 883 4124 00711

Kilmės šalis: Korėja

Pakeitimas

Skirta „Philips“ oro valytuvui (-ams): AC4002,

AC4004, AC4012
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