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Làm sạch không khí thông minh
Chặn được 99,5% các hạt nhỏ

Bộ lọc NanoProtect Series 2 chặn được 99,5% các hạt nhỏ cỡ  0,003um, bao gồm các chất gây dị ứng thông thường, bụi, chất gây ô

nhiễm, vi khuẩn. Tuổi thọ bộ lọc là 12 tháng cho hiệu suất sử dụng lâu dài.

Hiệu suất bền lâu

Tuổ i thọ dài tới 12 tháng

Làm sạch không khí vượt trội

Chặn đượ c 99,5% các hạt nhỏ



Bộ lọc Nano Protect Series 2 FY0194/30

Những nét chính Các thông số

Tuổi thọ dài hơn

Bộ lọc NanoProtect Series 2 của Philips sẽ lọc đượ c

một diện tích mở  khoảng 1,26m² để  đảm bảo thời

gian sử dụng lâu bền lên tới 12 tháng.

Hiệu suất vượt trội

Bộ lọc Nano Protect HEPA Series 2 của Philips đượ c

làm bằng vật liệu chất lượng cao, có thể  chặn đượ c

99,5%* các hạt bụ i nhỏ cỡ  0,003 micron - đây là kích

thước của các chất gây dị ứng trong không khí, hạt độc

hạ i và vi khuẩn thường gặp nhất*. Bộ lọc chất lượng cao

với cấu tạo bền chắc đảm bảo mọ i luồng không khí đều

đi qua bộ lọc và cung cấp hiệu suất lọc cao.

Xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

 

* Được kiểm tra với vi khuẩn Staphylococcus albus và Cúm A (H1N1).

* Máy lọc không khí chặn được 99,5% các hạt bụi nhỏ cỡ 0,003 micron

đi qua bộ lọc. Được kiểm tra trên vật liệu lọc cho hiệu suất thông qua

bằng 1 với lưu lượng khí 5,33cm/giây, tại phòng thí nghiệm bên thứ ba

vào năm 2015.
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