Maakohtainen myyntiesite Suomi (2017, Tammikuu 14)
Ilmankostuttimen suodatin
• Poistaa mikrobit ja homeen

AC4155/00

Aina puhdasta ilmaa
Philipsin yhdistetyssä ilmanpuhdistimessa ja -kostuttimessa on kostutussuodatin, joka estää kalkin vapautumisen, poistaa bakteerit,
virukset ja homeen ja takaa näin puhtaan ilman sinulle ja perheellesi.
Hyödyt

Puhdas ilma
• Antibakteerinen pinnoite poistaa bakteerit ja homeen

Aina
• Laite antaa varoituksen, kun suodatin on vaihdettava
• Automaattinen sammutus takaa puhtaan ilman

Ominaisuudet
Edistynyt kostutussuodatin
Philipsin edistynyt kostutussuodatin poistaa vedestä bakteerit, homeitiöt,
virukset ja kalkin, jottei niitä pääse vapautumaan ilmaan.

Yksinkertaisuus
• Helposti asennettava suodatin

Automaattinen suojavaroitus

ollessa täysi laite ei toimi tarkoitetulla tavalla. Näin takaamme aina puhtaan
ilman.
Automaattinen sammutus

Automaattinen suojausvaroitus ilmoittaa, kun suodatin on vaihdettava. Jos
suodatinta ei vaihdeta ajoissa, laite sammuu automaattisesti, sillä suodattimen

Automaattinen sammutus takaa aina puhtaan ilman. Ilmanpuhdistin sammuu,
kun se ei enää voi tuottaa varmasti puhdasta ilmaa. Kun jokin suodattimista on
lähes täynnä ja se on puhdistettava tai vaihdettava, automaattinen suojavaroitus
antaa siitä ilmoituksen. Jos kyseistä suodatinta ei vaihdeta, laite sammuu ja
lukkiutuu automaattisesti.
Helppo asentaa

Spesifikaatiot
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa
tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Muotoilutiedot
Kostutussuodattimen
väri

Sininen

Pakkauksen mitat
Korkeus
Leveys
Syvyys
Nettopaino
Kokonaispaino
EAN
Mukana toimitettujen
tuotteiden määrä
Alkuperämaa
Yhdenmukainen
järjestelmäkoodi

Paino ja mitat
Laitteen paino
Tuotepakkauksen
paino tuotteen
kanssa
Tuotteen mitat (L x S
x K)
Tuotepakkauksen
mitat (L x S x K)

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

Logistiset tiedot
Tuotepakkauksen
EAN-koodi
12NC-koodi
Alkuperämaa

CN
842139

Ulompi pakkaus
6923410732931

Pituus
Leveys
Korkeus
Kokonaispaino
EAN
Kuluttajapakkausten
määrä

8834 15500710
Kiina

Varaosat
Philips Combi -ilmanpuhdistimeen

24,00 cm
16,00 cm
4,00 cm
0,12 kg
0,18 kg
08710103703037
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AC4080
AC4081
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29,50 cm
33,00 cm
21,20 cm
2,22 kg
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