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Mindig egészséges levegő
A HEPA aktív szénszűrő hatékony az ultrafinom részecskékkel, allergénekkel, baktériumokkal, vírusokkal és

számos típusú káros gázzal szemben, mint például a formaldehid. A nagy teljesítményű szűrőt Németországi

szakértőkkel együttműködve fejlesztettük ki.

Egészséges levegő

Kiszűri a 20 nanométernél nagyobb ultrafinom részecskéket*

Mindig

Az egészséges levegővel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetés jelzi, ha a szűrő cserére szorul

Az egészséges levegő védelméért felelős zároló mechanizmus biztosítja, hogy Ön mindig egészséges levegőhöz jusson

Egyszerű használat

Könnyen behelyezhető szűrő



HEPA szűrő AC4158/00

Fénypontok Műszaki adatok

Kiszűri az ultrafinom részecskéket

*A HEPA-szűrővel kombinálva a sokoldalú

védelmet nyújtó szűrő kiszűri a 20

nanométernél nagyobb ultrafinom

részecskéket, pl. baktériumokat, port,

allergéneket és néhány vírust. Az

Egészségügyi Világszervezet publikációi

szerint a madárinfluenza, az emberi

influenzavírusok és a Legionella baktérium 20

nanométernél nagyobb méretűek.

Egészséges levegővel kapcsolatos biztonsági

figyelmeztetés

Az egészséges levegővel kapcsolatos

biztonsági figyelmeztetés azonnal jelzi, ha a

szűrő cserére szorul. Amikor az egyik szűrő már

majdnem megtelt, és tisztítást vagy cserét

igényel, az egészséges levegővel kapcsolatos

biztonsági figyelmeztetés jelzi Önnek, hogy a

szűrőt cserélni vagy tisztítani kell.

Egészséges levegő védelméért felelős zároló

mechanizmus

Az egészséges levegő védelméért felelős

zároló mechanizmus funkció garantálja, hogy

Ön mindig egészséges levegőhöz jut. Amikor

az egészséges levegő nem garantálható,

kikapcsolja a párásítót. Ha a szűrőt nem

cserélik ki azonnal, az egészséges levegő

védelméért felelős zároló mechanizmus

kikapcsolja és zárolja a készüléket a koszos

szűrő okozta másodlagos szennyeződés

elkerülése érdekében. Garantáljuk, hogy

mindig egészséges levegőhöz jut.

Könnyen behelyezhető

Könnyen behelyezhető szűrő

Kivitelezési jellemzők

A HEPA szűrő színe: Sötétszürke (felület)

Tömeg és méretek

Termék tömege: 0,46 kg

Csomagolás tömege (termékkel együtt):

0,63 kg

Termék méretei (ho x szé x ma): 288 x 36 x

313 mm

Csomagolás mérete (Sz x Mé x Ma): 298 x

45,5 x 324 mm

Logisztikai adatok

EAN csomagolás: 6923410732948

12 NC (Kína): 8834 15800710

Származási hely: Kína

Csere

Philips légtisztító(k) esetén: AC4080

* Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2008-as,

mikrobiológiai kockázatokat elemző jelentése szerint a

madárinfluenza, az emberi influenzavírusok, a

Legionella baktériumok, a hepatitiszvírusok és a SARS

koronavírus 0,02 mikronnál nagyobb méretűek.
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