
 

Filter untuk AC
mobil

Cabin Air Filter

 
Menangkap 98% partikel
>0,3µm

Menyaring 99% partikel PM2.5

Menghentikan pertumbuhan
mikroorganisme

Mencegah alergen masuk ke
dalam mobil

 

D1061

Keluarkan udara tidak sehat dari ventilasi Anda

Udara bersih dari ventilasi udara mobil Anda

Hirup udara yang lebih bersih dari ventilasi udara mobil Anda dengan Filter Udara

Kabin Philips GoPure. Filter ini menangkap partikel yang ukurannya lebih kecil

dibandingkan dengan filter pada umumnya, membersihkan PM2.5 yang beracun,

alergen di dalam udara, serta bakteri dan virus.

Pemfilteran yang efektif membersihkan partikel kecil sekalipun

Secara efisien menangkap 99% polusi PM2.5 yang berbahaya

Filter menangkap 98% partikel hingga yang berukuran 0,3µm*

Menghentikan pertumbuhan mikroorganisme yang berbahaya

Lapisan antimikrobanya mencegah pertumbuhan mikroba yang berbahaya

Menangkap alergen di dalam udara yang mengiritasi

Mencegah alergen di dalam udara masuk ke dalam mobil

Pasangkan dengan pemurni udara GoPure untuk udara paling bersih

Bersihkan udara di dalam mobil dengan lebih cepat menggunakan pemurni udara

GoPure



Filter untuk AC mobil D106X1

Kelebihan Utama Spesifikasi
Perlindungan PM2.5 yang tangguh

Terpapar partikel polusi yang tidak terlihat

dapat mengancam kesehatan Anda. Filter

Udara Mobil GoPure telah terbukti

menangkap >99% partikel (hingga yang

berukuran 2,5 mikron) dalam satu aliran udara

melalui filter. Ini dikenal sebagai uji

efisiensi satu aliran. Hirup hanya udara bersih

dan sehat saat berkendara, bebas dari

partikel polusi yang berbahaya.

Melindungi Anda dari mikroba

Filter mengandung lapisan antimikroba

khusus yang menghambat pertumbuhan

mikroorganisme berbahaya dan kontaminan

udara lainnya. Lapisan ini menghentikan

sirkulasi mikroba di udara yang Anda hirup,

mengurangi kemungkinan bakteri atau virus

menyebar di antara penumpang.

Menangkap alergen di dalam udara

Interior mobil Anda membutuhkan udara

segar yang bebas dari alergen di udara. Filter

Udara Mobil Philips GoPure yang diuji secara

independen terbukti menghilangkan serbuk

sari di udara. Bahan filtrasinya yang lebih

kecil halus mencegah alergen yang

mengiritasi ini masuk ke dalam mobil,

sehingga siapa pun yang menderita alergi

serbuk sari sekarang dapat menikmati udara

bersih yang segar.

Dapatkan udara lebih bersih, lebih cepat

Udara dari luar perlu masuk ke dalam mobil

untuk menyeimbangkan kadar CO2 di dalam

kabin (yang dapat meningkatkan rasa kantuk).

Pasang Filter Udara Mobil GoPure di sistem

AC mobil Anda untuk membersihkan udara

yang masuk dari polutan berbahaya. Walau

begitu, ada banyak cari udara yang tercemar

masuk ke dalam mobil. Sistem AC saja tidak

dapat melindungi Anda dari partikel

berbahaya yang masuk melalui pintu dan

jendela yang terbuka. Jadi untuk sistem

penyaringan udara terbaik, kombinasikan

bersama pemurni udara mobil GoPure. Ini

memastikan udara yang Anda hirup

dibersihkan lebih cepat dan lebih menyeluruh.

Menangkap partikel paling kecil sekali pun

Filter Udara Mobil Philips GoPure secara

efisien menangkap 98% partikel ultra halus

yang terdapat di udara di dalam mobil Anda,

bahkan hingga yang berukuran 0,3µm*. Anda

akan terlindung dari berbagai partikel jahat,

termasuk alergen di dalam udara, debu halus,

bakteri, dan beberapa virus.

Data logistik

EAN1 (ID): 6974260723013

Kode pemesanan (GOC): 72301330

Jumlah dalam kotak: 10

Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Udara bersih dari

ventilasi udara mobil

Kinerja

Memfilter mikroorganisme

Memfilter alergen di dalam udara

Menyaring Partikel Halus: 98% partikel

>0,3µm*

Mencegah pertumbuhan bakteri

Penyaringan bakteri/virus

Filtrasi PM2.5: 99% partikel PM2.5

Penjelasan produk

Nama resmi: D1061

Warna: Putih

Penggantian

Masa pakai filter: 6 bulan atau 10.000 km

Berat dan dimensi

Dimensi kotak (PxLxT) (mm): 240 x 230 x 35

Berat kotak (termasuk produk) (g): 125

Dimensi produk (PxLxT) (mm): 216 x 200 x

30 m

Berat produk (g): 57

* *Efisiensi filtrasi partikel diuji di laboratorium Alpha

Testing mengacu pada Standar ANSI/ASHRAE AS

52.2-2017 pada laju aliran 85 dfm terhadap media filter.

* *Lapisan antimikroba khusus mencegah pertumbuhan

mikroorganisme pada filter.
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