
Luftfuktningsfilter
för luftfuktare

 
Eliminerar bakterier och mögel

 
AC4155/00

Alltid hälsosam luft
Philips kombinerade luftrenare och luftfuktare levereras med luftfuktningsfilter som förhindrar kalkutsläpp,

eliminerar bakterier, virus och mögel så att du och familjen får hälsosammare luft.

Hälsosam luft

Antibakteriellt ytskikt eliminerar bakterier och mögel

Alltid

Du får en skyddsvarning för hälsosam luft när filtret behöver bytas ut

Skyddslås för hälsosam luft garanterar ständigt hälsosam luft

Enkelhet

Lättinstallerat filter



Luftfuktningsfilter för luftfuktare AC4155/00

Funktioner Specifikationer

Avancerat luftfuktningsfilter

Philips avancerade luftfuktningsfilter

absorberar bakterier, mögel, virus och

kalkavlagringar i vattnet och hindrar att skadlig

luft släpps ut.

Skyddsvarning för hälsosam luft

Skyddsvarning för hälsosam luft varnar dig i

god tid när det är dags att byta filtret. Om filtret

inte byts i tid slutar apparaten fungera för att

undvika att den körs utan effekt eftersom filtret

är fullt. Det är garantin för ständigt hälsosam

luft.

Skyddslås för hälsosam luft

Skyddslåset för hälsosam luft garanterar

ständigt hälsosam luft. Den stänger av renaren

när hälsosam luft inte längre kan garanteras.

När ett filter nästan är fullt och måste rengöras

eller bytas ut visas en varning via skyddslåset

som ber dig byta ut eller rengöra filtret. Om

användaren inte byter ut filtret det gäller slutar

apparaten fungera och låses.

Enkel installation

Lättinstallerat filter

Designspecifikationer

Luftfuktningsfiltrets färg: Blå

Vikt och mått

Produktvikt: 0,121 kg

F-låda, vikt (inkl. produkt): 0,182 kg

Produktmått (B x D x H): 150 x 30 x 230 mm

F-låda, mått (B x D x H): 160 x 40 x 240 mm

Logistisk information

EAN för F-låda: 6923410732931

12NC-kod: 8834 15500710

Ursprungsland: Kina

Byte

För Philips Combi-luftrenare: AC4080,

AC4081
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