
 

Niezbędny, wyjątkowo wydajny
oczyszczacz powietrza

GoPure 5212

 
CADR dla PM2,5: 16 m3/godz.

CADR dla TVOC 11 m3/godz.

CADR NO2/SO2: 13 m3/godz i
7,9 m3/godz.

formaldehyd 6 m3/godz.

 

GP529BLKX1 Oddychaj zdrowym powietrzem oczyszczonym ze
100 zanieczyszczeń

Bezproblemowa automatyczna filtracja

Technologia filtracji GoPure 5212 usuwa do 100 rodzajów zanieczyszczeń, w tym

alergeny, bakterie, wirusy i spaliny. Wyposażony w filtr SelectFilter Plus,

niezależnie certyfikowany filtr usuwa 90% lotnych alergenów pyłkowych.

Wydajna i skuteczna filtracja powietrza

Filtruje szkodliwe cząsteczki drobnego pyłu PM2.5 w czasie poniżej 10 minut

Filtr z certyfikatem Airmid usuwa 90% alergenów z powietrza

Szybko usuwa z samochodu toksyczne gazy, takie jak spaliny

Usuwa bardzo drobne cząsteczki, bakterie i wirusy

Usuwa szkodliwe opary NO2/SO2 pochodzące z ruchu drogowego

Stylowy wygląd, łatwa instalacja i obsługa

Wskaźnik wymiany filtra powietrza

Urządzenie działa automatycznie, dzięki czemu można skupić się na jeździe

Łatwy montaż w dowolnym miejscu pojazdu



Niezbędny, wyjątkowo wydajny oczyszczacz powietrza GP529BLKX1

Zalety
Filtruje drobne cząsteczki PM2.5

Unikalna technologia filtracyjna Philips

szybko i skutecznie usuwa cząsteczki wykryte

w kabinie, takie jak PM2.5. Dzięki wydajności

oczyszczania na poziomie 16 m3/godzinę dla

PM2.5, 50% wnętrza standardowego

samochodu typu sedan lub SUV jest

filtrowane w mniej niż 10 minut. Technologia

ta usuwa nie tylko szkodliwe cząsteczki, ale

także dym papierosowy, dzięki czemu możesz

oddychać świeżym i czystym powietrzem.

Filtr z niezależnym certyfikatem

Niezależnie przetestowana przez

renomowaną organizację zajmującą się

badaniami biomedycznymi, Airmid

Healthgroup, unikalna technologia

SelectFilter Plus usuwa do 90% alergenów,

takich jak pyłki. Badania Airmid potwierdzają,

że filtrację tę zapewnia zaledwie jedno

przejście powietrza przez filtr SelectFilter

(test jednego przejścia). Usunięcie tych

drażniących cząsteczek sprawia, że każdy, kto

cierpi na katar sienny, może teraz cieszyć się

czystym powietrzem.

Szybkie eliminowanie toksycznych gazów

Wyjątkowa technologia SelectFilterPlus firmy

Philips zawiera warstwę HESA usuwającą

szkodliwe chemikalia gazowe z samochodu.

Dzięki wydajnemu procesowi absorpcji i

utleniania usuwa szkodliwe substancje

gazowe z wydajnością 11 m3 na godzinę. W

ciągu zaledwie kilku minut oczyszcza

powietrze ze spalin, związków chemicznych

emitowanych przez tworzywa sztuczne i

innych substancji wydzielających zapachy, np.

lotnych związków organicznych (VOC), toluenu

i formaldehydu.

Usuwa bakterie i wirusy

Przetestowana przez niezależną, renomowaną

organizację badań biomedycznych Airmid

Healthgroup, unikalna

technologia Philips SelectFilter Plus usuwa

szkodliwe mikroorganizmy (takie jak wirusy i

bakterie) oraz bardzo drobne cząsteczki o

wielkości zaledwie 0,015 µm * 1 + 2 + 3 + 4

Usuwa spaliny z samochodu

Kto chce narażać swoją rodzinę na wdychanie

gazów spalinowych przy dużym natężeniu

ruchu? Wentylator samochodu tworzy

strumień powietrza z zewnątrz i wydmuchuje

toksyczne gazy z ruchu samochodów

osobowych i ciężarowych do kabiny

samochodu. Opary te pozostają uwięzione

wewnątrz samochodu. Dzieci siedzące na

tylnej kanapie mogą być narażone na

niebezpieczny poziom zanieczyszczenia

powietrza, który w samochodzie jest znacznie

wyższy niż na zewnątrz. Technologia

SelectFilter Plus firmy Philips umożliwia

filtrowanie dwutlenku azotu (NO2) przy

wydajności CADR wynoszącej 13 m3 na

godzinę oraz dwutlenku siarki (SO2) przy

wydajności 7,9 m3 na godzinę, dzięki czemu

Ty i Twoja rodzina możecie swobodnie

oddychać.

Wskaźnik wymiany filtra

Wskaźnik wymiany filtra włącza się, gdy filtr

jest nasycony, sygnalizując, że nadszedł czas

na zamontowanie nowego filtra. Po

otrzymaniu nowego filtra jego wymiana w

urządzeniu zajmuje tylko kilka sekund. Dzięki

temu utrzymanie czystości i świeżości

powietrza jest łatwe jak nigdy wcześniej.

Urządzenie działa automatycznie

Aby ułatwić Ci skupienie na prowadzeniu

pojazdu, urządzenie GoPure 5212 włącza się i

wyłącza automatycznie wraz z zapłonem

silnika. 2-stopniową filtrację wentylatora

można regulować za pomocą przycisku

zasilania, w zależności od preferencji. Możesz

po prostu wsiąść do samochodu, wiedząc, że

jego wnętrze zawsze będzie oazą świeżego i

czystego powietrza.

Proste i łatwe w instalacji urządzenie

Przewód zasilający 12 V o długości 4 metrów

umożliwia łatwe zamontowanie urządzenia

GoPure w dowolnym miejscu pojazdu. Podłącz

kabel do gniazda zapalniczki, a następnie za

pomocą elementów montażowych ustaw

urządzenie w wybranym miejscu, np. na

podłokietniku, zagłówku lub pod fotelami.

Niezależnie od miejsca, w którym chcesz

ustawić urządzenie, jego stylowe wzornictwo

wzbogaci wnętrze samochodu.



Niezbędny, wyjątkowo wydajny oczyszczacz powietrza GP529BLKX1

Dane techniczne
Opis produktu

Oznaczenie: GP5212

Automatyczne włączanie/wyłączanie

Wskaźnik wymiany filtra

Odświeżacz powietrza: Nie

Ustawienia prędkości: 2, Doładowanie/Cicho

Okres przydatności filtra: 350 godz. godz.

Technologia: Oczyszczacz powietrza do

samochodu

Kolor: Czarny

Włączono aplikację: Nie

Poziom hałasu (dBA) (niski): 40 dBA

Napięcie [V]: Prąd stały 12 V

Poziom hałasu (dBA) (doładowanie/wysoki):

55 dBA

Poziom hałasu (dBA) (umiarkowany): 50 dBA

Moc [W]: 3

Częstotliwość: nie dot.

Wydajność

Filtrowanie toluenu: CADR 11 m3/godz.

Filtrowanie lotnych związków organicznych:

CADR 11 m3/godz.

Filtrowanie formaldehydu: CADR 6 m3/godz.

Filtrowanie spalin (dwutlenku siarki i azotu):

CADR 7,9 m3/godz. i 13 m3/godz.

Filtrowanie drobnych cząsteczek: CADR 16

m3/godz.

Wymiana

Typ systemu oczyszczania powietrza GoPure:

SelectFilter Plus

Typ filtra: GSF120P110x1

Waga i wymiary

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

226 x 188 x 77

Waga opakowania (z produktem) (g): 900

Waga produktu (g): 600

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

180 x 180 x 68 m

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Filtrowanie

100 zanieczyszczeń

Spodziewane zalety: Zdrowe powietrze w

samochodzie

Akcesoria w opakowaniu

Elementy montażowe: Pasek mocujący,

Zaczep mocujący (X2)

długość przewodu zasilającego: 4 m

Dane logistyczne

Ilość w opakowaniu: 1

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: GP529BLKX1

Kod zamówienia: 00932633

Dane opakowania

EAN1: 8719018009326

EAN3: 8719018009333

* *1 Przetestowano w laboratorium zewnętrznym na

filtrze SelectFilter Plus zgodnie z normą

GB/T6165:2008, wydajność usuwania w jednym

przebiegu wynosi 81% przy 0,0146 µm.

* *2 Na rzeczywistą wydajność może mieć wpływ

środowisko, w którym używane jest urządzenie; filtr nie

gwarantuje 100% usunięcia cząsteczek i

drobnoustrojów.

* *3 Oczyszczacz powietrza sam w sobie nie chroni przed

Covid-19, ale może być dodatkowym elementem

ochrony (CHEARI, China Home Electronics Appliances

Research Institute).

* * 4 Testowane w laboratorium zewnętrznym na

bakteriach Staphylococcus aureus i współczynniku

usuwania wirusa Phi-X174 zgodnie z normą GB21551.3-

2010 i T / CAS 408-2020 w komorze 3m3,

przetestowane oczyszczacze powietrza GoPure

wyposażone w filtr SelectFilter Plus
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