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Altijd gezonde lucht
Dit Philips formaldehyde-filter met extra veel actieve koolstof filtert in een mum van tijd formaldehyde en andere

TVOC's uit de lucht. Het verwijdert ook bacteriën en allergenen.

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, allergenen en bacteriën uit de lucht

Filtert formaldehyde en TVOC's in een mum van tijd

Eenvoud

Gemakkelijk te installeren filter



Formaldehydefilter AC4147/10

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.

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 AC4076

Formaldehyde-filter

Het formaldehyde-filter met extra capaciteit

reinigt de lucht van schadelijke deeltjes en is

zeer effectief in het verwijderen van

formaldehyde. Met Duitse technologie en

speciaal behandelde actieve koolstof wordt de

lucht in een mum van tijd van formaldehyde en

andere schadelijke gassen ontdaan.

Horizontale en verticale plooien presteren even

goed.

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): grijs (oppervlak)

Gewicht en afmetingen

Gewicht van het product: 0,91 kg

Gewicht F-doos (inclusief product): 1,09 kg

Afmetingen van het product (b x d x h): 278 x

45 x 363 mm

Afmetingen F-doos (b x d x h): 288 x 51

x374 mm

Logistieke gegevens

EAN F-doos: 69 4726540291 7

12 NC (China): 883 4147 00711

Land van herkomst: China

Vervanging

Voor Philips-luchtzuiveraar(s): AC4016,

AC4076, ACP017, ACP077
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