
Filtr NanoProtect
HEPA

 
Pasuje do modelu AC4012/10

Usuwa mikrocząsteczki (0,02
μm)

 
AC4124/10

Zdrowsze powietrze
Filtr HEPA zapewniający czyste powietrze

Wysokiej klasy filtr Philips HEPA filtruje bakterie oraz niezwykle drobne cząsteczki o wielkości powyżej

20 nanometrów, w tym niektóre wirusy*. Powłoka antybakteryjna chroni przed zarazkami i pleśnią.

Zawsze

Czujnik Healthy air protect ostrzega o konieczności wymiany filtra

Blokada Healthy air protect gwarantuje zdrowe powietrze przez cały czas

Zdrowsze powietrze

Filtruje kurz i bakterie

Filtruje niezwykle drobne cząsteczki o wielkości ponad 20 nanometrów*

Eliminuje zarazki i pleśń dzięki powłoce antybakteryjnej

Prostota

Filtr łatwy do zainstalowania



Filtr NanoProtect HEPA AC4124/10

Zalety Dane techniczne

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.

Filtruje niezwykle drobne cząsteczki

* W połączeniu z filtrem wielofunkcyjnym filtr

HEPA pochłania drobne cząsteczki o wielkości

ponad 20 nanometrów, w tym bakterie, kurz,

alergeny i niektóre wirusy. Zgodnie z

publikacjami Światowej Organizacji Zdrowia

wirusy ptasiej grypy i ludzkiej grypy oraz

bakterie Legionella są większe niż 20

nanometrów.

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.

Eliminuje zarazki i pleśń

Filtruje zarazki i pleśń oraz drobne cząsteczki o

wielkości ponad 20 nanometrów. Zapobiega

rozprzestrzenianiu bakterii. Filtr HEPA

pochłania również cząsteczki pominięte przez

filtr wielofunkcyjny.

Dane techniczne

Kolor(y): biały (powierzchnia)

Waga i wymiary

Waga produktu: 0,18 kg

Waga pojedynczego opakowania (z

produktem): 0,48 kg

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

291 x 18 x 317 mm

Wymiary opakowania pojedynczego

(szer. x gł. x wys.): 303 x 30 x 328 mm

Dane logistyczne

EAN kod opakowania pojedynczego: 87

1010346939 1

12 NC (Chiny): 883 4124 00711

Kraj pochodzenia: Korea

Wymiana

Dotyczy oczyszczaczy powietrza firmy

Philips: AC4002, AC4004, AC4012
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