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Zawsze zdrowsze powietrze
Usuwanie szkodliwych cząsteczek o wielkości nawet 0,003 μm

Zintegrowany filtr HEPA i filtr węglowy skutecznie wyłapuje szkodliwe cząsteczki o wielkości nawet 0,003 μm, w

tym PM2,5, alergeny, bakterie i wirusy. Pochłania również formaldehydy, lotne związki organiczne oraz

nieprzyjemne zapachy i zatrzymuje je wewnątrz mikroskopijnych porów.

Zdrowe powietrze

Usuwa alergeny, np. pyłki, kurz, sierść itp.

Usuwa do 99,9% bakterii i wirusów (H1N1)

Skutecznie usuwa cząstki o wielkości 0,003 μm (800 razy < PM2,5)

Pochłania formaldehyd, lotne związki organiczne i przykre zapachy

Łatwa instalacja

Filtr 3w1 o łatwiejszej konserwacji i wymianie co 3 lata



Filtr NanoProtect FY2180/30

Zalety Dane techniczne

Usuwa alergeny

Europejskie Centrum Badań nad Alergiami

(ECARF) potwierdziło, że filtr usuwa alergeny,

w tym pyłki, kurz, roztocza i sierść zwierząt.

Usuwa bakterie i wirusy

Potwierdzona skuteczność usuwania

mikrocząsteczek nawet 99,9% bakterii i

wirusów takich jak H1N1 — testy

przeprowadzone przez firmę Airmid.

Zintegrowany filtr

Zintegrowany filtr HEPA i filtr z aktywnym

węglem ułatwiają wymianę i zwiększają

wygodę użytkowania.

Filtr z aktywnym węglem

Powierzchnia filtra z węglem aktywnym jest

równa 24 boiskom piłkarskim.

Filtr HEPA

Filtr HEPA, wyposażony w technologię

VitaShield firmy Philips, jest wykonany z

niezwykle gęstej włókniny o powierzchni 2,4

m2, co zapewnia jego długotrwałą i

niezmienną skuteczność.

 

Wydajność

Filtruje bakterie

Filtruje formaldehydy

Filtruje cząsteczki PM2,5

Filtruje toluen

Filtruje wirusy

Waga i wymiary

Waga produktu: 1.1 kg

Waga wraz z opakowaniem: 1,3 kg

Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 228 x

288 x 286

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 325

x 325 x 500 mm

Wymiana

Zintegrowany filtr 3w1 o żywotności 36

miesięcy: Do oczyszczaczy z serii 2000(i)

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny
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