
Filtr NanoProtect
HEPA

 
Pasuje do modelu AC4080/10

 
AC4158/00

Zdrowsze powietrze
Filtr węglowy HEPA sprawdza się w przypadku wyjątkowo drobnych cząsteczek, alergenów, bakterii i wirusów,

a także szerokiej gamy szkodliwych gazów, w tym formaldehydu. Ten wydajny filtr został opracowany we

współpracy naszymi partnerami-ekspertami z Niemiec.

Zdrowsze powietrze

Filtruje niezwykle drobne cząsteczki o wielkości ponad 20 nanometrów*

Zawsze

Czujnik Healthy air protect ostrzega o konieczności wymiany filtra

Blokada Healthy air protect gwarantuje zdrowe powietrze przez cały czas

Prostota

Filtr łatwy do zainstalowania



Filtr NanoProtect HEPA AC4158/00

Zalety Dane techniczne

Filtruje niezwykle drobne cząsteczki

* W połączeniu z filtrem HEPA filtr

wielofunkcyjny pochłania niezwykle drobne

cząsteczki o wielkości ponad 20 nanometrów,

w tym bakterie, kurz, alergeny i niektóre wirusy.

Zgodnie z publikacjami Światowej

Organizacji Zdrowia wirusy ptasiej grypy i

ludzkiej grypy oraz bakterie Legionella są

większe niż 20 nanometrów.

Czujnik Healthy air protect

Czujnik Healthy air protect niezwłocznie

ostrzega o konieczności wymiany filtra. Jeśli

jeden z filtrów jest prawie zapełniony i

wymaga wyczyszczenia lub wymiany, Czujnik

Healthy air protect przypomni o konieczności

wykonania jednej z tych czynności.

Blokada Healthy air protect

Funkcja blokady Healthy air protect gwarantuje

zdrowe powietrze przez cały czas. Jej działanie

polega na wyłączaniu oczyszczacza, jeśli nie

może on już dostarczać zdrowego powietrza.

Jeśli filtr nie zostanie szybko wymieniony,

blokada Healthy air protect zablokuje i

wyłączy urządzenie, aby uniknąć dodatkowego

zanieczyszczenia powietrza z powodu

brudnego filtra.

Łatwa instalacja

Filtr łatwy do zainstalowania

Dane techniczne

Kolor filtra AC: Ciemnoszary (powierzchnia)

Waga i wymiary

Waga produktu: 0,46 kg

Waga pojedynczego opakowania (z

produktem): 0,63 kg

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.):

288 x 36 x 313 mm

Wymiary opakowania pojedynczego

(szer. x gł. x wys.): 298 x 45,5 x 324 mm

Dane logistyczne

EAN kod opakowania pojedynczego:

6923410732948

12 NC (Chiny): 8834 15800710

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiana

Dotyczy oczyszczaczy powietrza firmy

Philips: AC4080

* Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w

raporcie oceny ryzyka mikrobiologicznego z roku 2008,

wirusy ptasiej grypy i ludzkiej grypy, bakterie

Legionella, wirusy zapalenia wątroby oraz

koronawirusy SARS mają wielkość powyżej 20

nanometrów.
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