
Befuktningsfilter til
luftfukter

 
Fjerner bakterier og mugg

 
AC4155/00

Alltid sunn luft
Philips kombinerte luftrenser og luftfukter leveres med et fuktighetsfilter som forhindrer utstrømming av slagg og

som fjerner bakterier, virus og mugg, noe som gir både deg og familien sunnere luft.

Sunn luft

Antibakterielt belegg eliminerer bakterier og mugg

Alltid

Sunn luft-varsel informerer deg når det er på tide å bytte filteret

Sunn luft-beskyttelseslås sikrer alltid sunn luft

Enkelhet

Filter som er enkelt å installere



Befuktningsfilter til luftfukter AC4155/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Avansert befuktningsfilter

Det avanserte befuktningsfilteret fra Philips

absorberer bakteriene, muggen, virusene og

kalken fra vannet for å hindre at det slippes ut

skadelig luft.

Sunn luft-varsel

Sunn luft-varselet gir deg en advarsel om når

filteret må byttes. Hvis filteret ikke byttes i tide,

slutter apparatet å virke, for å unngå å gå uten

effekt på grunn av fullt filter. Slik kan du være

sikker på alltid å ha sunn luft.

Sunn luft-beskyttelseslås

Sunn luft-beskyttelseslåsen sikrer at luften

alltid er sunn. Den slår av luftrenseren når sunn

luft ikke lenger kan garanteres. Når et av

filtrene er nesten fullt og må rengjøres eller

byttes, minner sunn luft-varselet deg på å

bytte eller rengjøre filteret. Hvis brukeren ikke

bytter det aktuelle filteret, stopper apparatet,

og apparatet låses.

Enkelt å installere

Filter som er enkelt å installere

Designmessige spesifikasjoner

Befuktningsfilterfarge: Blå

Mål og vekt

Produktvekt: 0,121 kg

Vekt for F-boks (inkludert produkt): 0,182 kg

Produktmål (B x D x H):

150 x 30 x 230 millimeter

Mål for F-boks (B x D x H):

160 x 40 x 240 millimeter

Logistiske data

EAN F-boks: 6923410732931

12 NC-kode: 8834 15500710

Opprinnelsesland: Kina

Erstatning

Til Philips kombinasjonsluftrenser: AC4080,

AC4081
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