
HEPA-filter
 

Verwijdert bacteriën en
schimmels

Verwijdert deeltjes van 0,02
micron

 
AC4124/10

Altijd gezonde lucht
HEPA-filter voor zuivere lucht

Het hoogwaardige HEPA-filter van Philips filtert effectief bacteriën en ultrafijne deeltjes die groter zijn dan 20

nanometer uit de lucht, waaronder bepaalde virussen*. De antibacteriële laag doodt bacteriën en schimmels.

Altijd

Het beschermingsalarm voor gezonde lucht waarschuwt u wanneer u het filter moet vervangen

HealthyAir Protect Lock zorgt altijd voor gezonde lucht

Gezonde lucht

Filtert stofdeeltjes en bacteriën uit de lucht

Filtert ultrafijne deeltjes (groter dan 20 nanometer*) uit de lucht

Verwijdert bacteriën en schimmels met behulp van een antibacteriële laag

Eenvoud

Gemakkelijk te installeren filter



HEPA-filter AC4124/10

Kenmerken Specificaties

Beschermingsalarm voor gezonde lucht

Het beschermingsalarm voor gezonde lucht

geeft u een tijdige waarschuwing wanneer u

het filter moet vervangen. Als het filter niet op

tijd wordt vervangen, stopt het apparaat om te

voorkomen dat het met een vol filter doelloos

doordraait. Zo bent u altijd verzekerd van

gezonde lucht.

Filtert ultrafijne deeltjes uit de lucht

*In combinatie met het multifunctionele filter

filtert het HEPA-filter ultrafijne deeltjes uit de

lucht die groter zijn dan 20 nanometer,

waaronder bacteriën, allergenen en bepaalde

virussen. Volgens publicaties van de

Wereldgezondheidsorganisatie zijn het virus

dat vogelgriep veroorzaakt en de

legionellabacterie groter dan 20 nanometer.

HealthyAir Protect Lock

HealthyAir Protect Lock-functie zorgt altijd voor

gezonde lucht. De zuiveraar wordt

uitgeschakeld als gezonde lucht niet meer kan

worden gegarandeerd. Wanneer een van de

filters bijna vol is en dient te worden gereinigd

of vervangen, geeft het beschermingsalarm

voor gezonde lucht u een waarschuwing. Als

gebruikers het betreffende filter niet vervangen,

werkt het apparaat niet meer en wordt het

apparaat vergrendeld. Voor de Philips-

luchtzuiveraar AC4002, AC4004

Verwijdert bacteriën en schimmels

Filtert bacteriën en schimmels evenals

ultrafijne deeltjes van meer dan 20 nanometer

uit de lucht. Voorkomt dat bacteriën zich

kunnen vermeerderen. Het HEPA-filter kan ook

de deeltjes filteren die door het

multifunctionele filter zijn achtergelaten.

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): wit (oppervlak)

Gewicht en afmetingen

Gewicht van het product: 0,18 kg

Gewicht F-doos (inclusief product): 0,48 kg

Afmetingen van het product (b x d x h): 291 x

18 x 317 mm

Afmetingen F-doos (b x d x h): 303 x 30 x

328 mm

Logistieke gegevens

EAN F-doos: 87 1010346939 1

12 NC (China): 883 4124 00711

Land van herkomst: Korea

Vervanging

Voor Philips-luchtzuiveraar(s): AC4002,

AC4004, AC4012
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