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Винаги чист въздух
Филтърът HEPA с активен въглен действа върху ултрафините частици, алергените, бактериите и вирусите, както и върху

широк спектър от вредни газове, вкл. формалдехид. Този филтър с високи показатели на работа е разработен в

сътрудничество с експерти от Германия

Чист въздух

Филтрира ултрафини частици >20 нанометра*

Винаги

Сигнализацията за защита на чистия въздух ви предупреждава кога да сменяте филтъра

Опцията за "заключване" на чистия въздух винаги осигурява здравословна атмосфера.

Лесна употреба

Лесен за инсталиране филтър
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Акценти Спецификации

Филтрира ултрафини частици

*В комбинация с филтъра HEPA,

многофункционалният филтър пречиства ултрафини

частици >20 нанометра, включително бактерии, прах,

алергени и някои вируси. Според публикации на

Световната здравна организация, вирусите на птичия

и човешкия грип и бактерията Легионела (Legionella)

са по-големи от 20 нанометра.

Предупреждение за здравословен въздух

Сигнализацията за защита на чистия въздух ви

предупреждава незабавно, когато е време да сменяте

филтъра. Когато някой от филтрите е почти пълен

има нужда да бъде почистен или сменен,

сигнализацията за защита на чистия въздух ще ви

напомни да смените или почистите филтъра.

Заключване за чист въздух

Опцията за "заключване" на чистия въздух винаги

осигурява здравословна атмосфера. Тази функция

затваря пречиствателя, когато не може повече да

бъде гарантиран чист въздух. Ако филтърът не бъде

заменен навреме, блокировката за защита на чистия

въздух ще затвори и блокира машината с цел

избягването на вторично замърсяване чрез мръсен

филтър. Ние винаги гарантираме чист въздух.

Лесен за инсталиране

Лесен за инсталиране филтър

Спецификации на дизайна

Цвят на AC филтър: Тъмносив (повърхност)

Тегло и размери

Тегло на изделието: 0,46 кг

Тегло на F-кутията (вкл. изделието): 0,63 кг

Размери на изделието (Ш x Д x В): 288 x 36 x

313 мм

Размери на F-кутията (Д x Ш x В): 298 x 45,5 x

324 мм

Логистични данни

EAN F-кутия: 6923410732948

12 NC (Китай): 8834 15800710

Страна на произход: Китай

Резервни части

За въздушни пречистватели Philips: AC4080

* Според доклада от 2008 г. за оценка на микробиологичния риск на

Световната здравна организация (СЗО) птичият грип, човешките

грипни вируси, легионелата, вирусите на хепатит и SARS

коронарния вирус са по-големи от 0,02 микрона.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑02‑13

Версия: 3.1.1

EAN: 08 71010 37030 44

www.philips.com

http://www.philips.com/

