
Bevochtigingsfilter
voor luchtbevochtiger

 
Verwijdert bacteriën en
schimmels

 
AC4155/00

Altijd gezonde lucht
De luchtzuiverings en -bevochtigingscombinatie van Philips heeft een bevochtigingsfilter dat voorkomt dat er

kalkdeeltjes in de lucht komen en microben, virussen en schimmels elimineert, zodat u en uw familie schone

lucht inademen.

Gezonde lucht

De antibacteriële laag verwijdert 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

Eenvoud

Gemakkelijk te installeren filter



Bevochtigingsfilter voor luchtbevochtiger AC4155/00

Kenmerken Specificaties

Geavanceerd bevochtigingsfilter

Het geavanceerde bevochtigingsfilter van

Philips absorbeert bacteriën, schimmels,

virussen en kalk in het water, om te voorkomen

dat schadelijke stoffen worden afgegeven aan

de lucht.

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.

Gemakkelijk te installeren

Gemakkelijk te installeren filter

Ontwerpspecificaties

Kleur bevochtigingsfilter: Blauw

Gewicht en afmetingen

Gewicht van het product: 0,121 kg

Gewicht F-doos (inclusief product): 0,182 kg

Afmetingen van het product (b x d x h): 150 x

30 x 230 mm

Afmetingen F-doos (b x d x h): 160 x 40 x

240 mm

Logistieke gegevens

EAN F-doos: 6923410732931

12NC-code: 8834 15500710

Land van herkomst: China

Vervanging

Voor Philips-luchtzuiveringscombinatie:

AC4080, AC4081
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