
AC HEPA
 

Fjerner partikler så små som
0,02 µm

 
AC4158/00

Alltid sunn luft
Det aktiverte HEPA-karbonfileret fanger opp svært fine partikler, allergener, bakterier og virus samt en rekke

skadelige gasser, inkludert formaldehyd. Dette filteret med god ytelse ble utviklet i samarbeid med eksperter fra

Tyskland

Sunn luft

Filtrerer ut ultrafine partikler > 20 nanometer*

Alltid

Sunn luft-varsel informerer deg når det er på tide å bytte filteret

Sunn luft-beskyttelseslås sikrer alltid sunn luft

Enkelhet

Filter som er enkelt å installere



AC HEPA AC4158/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Filtrerer ut ultrafine partikler

*I kombinasjon med HEPA-filteret filtrerer

multibeskyttelsesfilteret ut ultrafine partikler

> 20 nanometer, inkludert bakterier, støv,

allergener og noen virus. Ifølge publikasjoner

fra WHO (Verdens helseorganisasjon) er

fugleinfluensavirus, menneskeinfluensavirus

og legionellabakterier større enn

20 nanometer.

Sunn luft-varsel

Sunn luft-varselet informerer deg umiddelbart

når det er på tide å bytte filteret. Når et av

filtrene er nesten fullt og må rengjøres eller

byttes, minner sunn luft-varselet deg om å

bytte eller rengjøre filteret.

Sunn luft-beskyttelseslås

Sunn luft-beskyttelseslåsen garanterer deg

alltid sunn luft. Den slår av luftrenseren når

sunn luft ikke lenger kan garanteres. Hvis

filteret ikke byttes umiddelbart, slås sunn luft-

beskyttelseslåsen av og låser apparatet for å

hindre sekundær forurensning på grunn av et

skittent filter. Vi garanterer alltid sunn luft.

Enkelt å installere

Filter som er enkelt å installere

Designmessige spesifikasjoner

Farge på aktivt kull-filter: Mørkegrå (overflate)

Mål og vekt

Produktvekt: 0,46 kg

Vekt for F-boks (inkludert produkt): 0,63 kg

Produktmål (B x D x H):

288 x 36 x 313 millimeter

Mål for F-boks (B x D x H):

298 x 45,5 x 324 millimeter

Logistiske data

EAN F-boks: 6923410732948

12 NC (Kina): 8834 15800710

Opprinnelsesland: Kina

Erstatning

Til Philips-luftrensere: AC4080

* Ifølge WHOs 2008-rapport om vurdering av

mikrobiologisk risiko er virusene for fugleinfluensa,

menneskeinfluensa, legionella, hepatitt og SARS større

enn 0,02 mikron.
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