
Filtr NanoProtect
HEPA 3w1

 
Wyłapuje do 99,5%
zanieczyszczeń

 
FY0293/30

Inteligentne oczyszczanie
Pochłania lotne zw. organiczne i wyłapuje 99,5% cząst. o wielkości 0,003 μm

Ten filtr Philips NanoProtect z serii 2 to zintegrowany filtr HEPA i filtr z węglem aktywnym, wykonany z wysokiej

jakości materiału. Pochłania lotne związki organiczne i wyłapuje 99,5% cząsteczek o wielkości nawet 0,003 μm.

Skuteczne oczyszczanie

Pochłania lotne związki organiczne

Żywotność nawet do 12 miesięcy



Filtr NanoProtect HEPA 3w1 FY0293/30

Zalety Dane techniczne

Pochłania lotne związki organiczne

Warstwa węgla aktywnego skutecznie

pochłania nieprzyjemne zapachy i lotne

związki organiczne, w tym benzen, toluen itp.

Doskonałe oczyszczanie z cząsteczek

Udowodniono, że wyłapuje 99,5%* bardzo

drobnych cząsteczek o wielkości nawet 0,003

um (800 razy mniejsze niż PM2.5). Skutecznie

usuwa alergeny, w tym pyłki, kurz, roztocza i

sierść. Filtr wysokiej jakości o stabilnej

strukturze zapewnia również usuwanie 99,9%*

bakterii i wirusów (H1N1 testowane przez

Airmid).

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Wydajność

Filtruje cząsteczki PM2,5

Filtruje lotne związki organiczne

Filtruje alergeny

Filtruje wirusy

Filtruje bakterie

Dane logistyczne

Kod 12NC: 883429330770

Kod EAN: 87-1010395416-3

Estymowana żywotność filtra:12 miesięcy

Zintegrowany filtr: do oczyszczacza powietrza

AC08XX

 

* Oczyszczacz powietrza Philips zatrzymuje 99,5%

cząsteczek o wielkości nawet 0,003 mikrona, które

przechodzą przez filtr. Przetestowano na filtrze pod

kątem wydajności po 1 przejściu przy przepływie

powietrza 5,33 cm/s przez laboratorium dostawcy.

* Przetestowany przez chiński Instytut testowania i

kontroli elektrycznych urządzeń gospodarstwa

domowego (China Testing & Inspection Institute for

Household Electric Appliances) zgodnie z normą

GB21551.3-2010. Bakteria testowa: Staphylococcus

albsp.

* Test współczynnika usuwania mikrobów

przeprowadzony w siedzibie firmy Airmid Healthgroup

Ltd. Test odbył się w komorze o pojemności 28,5 m3

skażonej wirusem grypy A (H1N1).
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