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Befugtningsfilter til luftfugter
• Fjerner bakterier og skimmelsvamp

AC4155/00

Altid ren luft
Den kombinerede rensnings- og befugtningsenhed fra Philips fås med befugtningsfilter, som forhindrer frigivelsen af belægninger,
fjerner bakterier, vira og skimmelsvamp og sikrer sund luft til dig og din familie.
Fordele

Ren luft

• Beskyttelseslåsen til ren luft sikrer, at der altid er ren luft

• Antibakteriel belægning eliminerer bakterier og mug

Enkelhed

Altid

• Filter, der er nemt at installere

• Alarmen til beskyttelse af ren luft advarer dig om, hvornår det er tid
til at skifte filteret

Funktioner
Avanceret befugtningsfilter
Philips' avancerede befugtningsfilter absorberer bakterier, skimmelsvamp, virus
og kalk i vandet for at forhindre, at skadelig luft frigives til luften.

Alarm til beskyttelse af ren luft

køre uden effekt, da filteret er fyldt. Det er din garanti for altid at have ren
luft.
Beskyttelseslås til ren luft

En alarm til beskyttelse af ren luft underretter dig i god tid om at skifte filteret.
Hvis filteret ikke skiftes i tide, holder apparatet op med at virke for at undgå at

Funktionen til beskyttelse af ren luft sørger for, at du altid har ren luft. Den
afbryder luftrenseren, når der ikke længere kan garanteres ren luft. Når et af
filtrene er næsten fyldt og skal rengøres eller skiftes, underetter alarmen til
beskyttelse af ren luft dig om at skifte eller rengøre filteret. Hvis brugere ikke
skifter det pågældende filter, stopper apparatet med at fungere, og det låses.
Nemt at installere

Specifikationer
Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel.
Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Designspecifikationer
Befugtningsfilterets
farve

Emballagens mål
Blå

Højde
Bredde
Dybde
Nettovægt
Bruttovægt
EAN
Antal medfølgende
produkter
Oprindelsesland
Harmoniseret
systemkode

Vægt og dimensioner
Produktvægt
F-boksens vægt (inkl.
produkt)
Produktets mål (B x
D x H)
F-boksens mål (B x D
x H)

0,121 kg
0,182 kg
150 x 30 x 230 mm
160 x 40 x 240 mm

Længde
Bredde
Højde
Bruttovægt
EAN
Antal forbrugeremballager

6923410732931
8834 15500710
Kina

Udskiftning
Kombineret Philipsluftrenser

CN
842139

Yderemballage

Logistiske data
EAN F-boks
12NC-kode
Oprindelsesland

24,00 cm
16,00 cm
4,00 cm
0,12 kg
0,18 kg
08710103703037
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AC4080
AC4081

29,50 cm
33,00 cm
21,20 cm
2,22 kg
18710103703034
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