
Filtru Nano Protect

Series 3

FY3430/30

Întotdeauna aer mai sănătos
Captează particulele periculoase, mici, de până la 0,003 um

Acest filtru HEPA şi cu carbon activ integrat captează eficient particulele periculoase, mici, de până la 0,003 um,

inclusiv PM2,5, alergenii, bacteriile şi virusurile. De asemenea, absoarbe şi blochează formaldehida, TVOC şi

mirosurile în porii de dimensiuni nanometrice.

Aer sănătos

Îndepărtează alergenii, de exemplu, polenul, praful, părul de animale etc.

Elimină până la 99,9 % dintre bacterii şi virusuri (H1N1)

Îndepărtează eficient particule de 0,003 um (de 800 de ori < PM2,5)

Absoarbe şi blochează formaldehida, COV şi mirosurile

Instalare simplă

Întreţinere simplă a filtrului cu design integrat



Filtru Nano Protect FY3430/30

Repere Specificaţii

Îndepărtează alergenii

European Center for Allergy Research

Foundation (ECARF – Fundaţia Europeană de

Cercetare a Alergiilor) a dovedit că

îndepărtează alergenii, inclusiv polenul, praful,

acarienii şi părul de animale

Elimină bacteriile şi virusurile

Airmid a dovedit că este eficient în eliminarea

a până la 99,9 % dintre bacterii şi virusuri,

precum H1N1.

Filtru integrat

Cu filtrul HEPA integrat cu carbon activ

instalarea este uşoară şi comodă.

Strat de carbon activ

Suprafaţa stratului de carbon activ este egală

cu cea a 31 de terenuri de fotbal

Strat HEPA

Echipat cu tehnologia VitaShield de la Philips,

stratul HEPA este confecţionat din material

neţesut foarte fin, cu o suprafaţă de 2,43 m2.

Performanţa este mai durabilă şi mai stabilă.

 

Performanţă

Filtrează bacteriile

Filtrează formaldehida

Filtrează particulele PM2,5

Filtrează toluenul

Filtrează viruşii

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 1,4 kg

Greutate cu ambalaj inclus: 1,7 kg

Dimensiunile produsului (L x l x H):

245*155*318

Dimensiunile ambalajului (L x l x H):

256*256*330 mm

Înlocuire

Filtru integrat: Pentru purificatorul de aer

seria 3000(i)

Ţara de origine

Fabricat în: China
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