
 

Nödvändig högpresterande
luftrenare

GoPure 5212

 
CADR för PM2,5: 16 m3/timme

CADR för TVOC 11 m3/timme

CADR NO2/SO2 13 och
7,9 m3/timme

formaldehyd 6 m3/timme

 

GP529BLKX1 Andas in frisk luft som renats från 100 föroreningar

Problemfri automatisk filtrering

GoPure 5212-filtreringstekniken tar bort upp till 100 föroreningar, inklusive

allergener, bakterier, virus och avgaser. Utrustat med SelectFilter Plus tar ett

oberoende certifierat filter bort 90 % av luftburna pollenallergener.

Effektiv och kraftfull luftfiltrering

Filtrerar skadliga, fina PM2,5-partiklar på mindre än 10 min.

Airmid-certifierat filter som tar bort 90 % av luftburna allergener

Ta snabbt bort giftiga gaser som avgaser från bilen

Ta bort ultrafina partiklar, bakterier och virus

Tar bort skadliga NO2-/SO2-ångor som kommer från trafik

Snygg design, enkel att installera och enkel att använda

Indikator för luftfilterbyte

Enheten fungerar automatiskt så att du kan fokusera på att köra

Enkel att installera var som helst i fordonet



Nödvändig högpresterande luftrenare GP529BLKX1

Funktioner
Filtrerar fina PM2,5-partiklar

Philips unika SelectFilter Plus-

filtreringsteknik tar snabbt och effektivt bort

partiklar som upptäcks inne i bilen, t.ex.

PM2,5. Med en luftreningshastighet (CADR)

på 16 m3/timme för PM2,5 filtreras 50 % av

en vanlig personbil eller SUV på mindre än tio

minuter. Den tar inte bara bort skadliga

partiklar, utan även cigarettrök och damm så

att du andas frisk och ren luft.

Oberoende certifierat filter

Philips unika SelectFilter Plus-teknik har

testats oberoende av den respekterade

biomedicinska forskningsorganisationen

Airmid Healthgroup och tar bort upp till 90 %

av luftburna pollenallergener. Airmid-testerna

visar att denna filtrering uppnås efter att

luften passerat endast en gång genom vårt

SelectFilter (vilket kallas Single Pass

Efficiency Test). När de här irriterande

partiklarna har tagits bort kan alla som lider

av hösnuva nu andas ren luft.

Eliminera giftiga gaser snabbt

Philips unika SelectFilter Plus-teknik

inkluderar ett HESA-lager. Detta tar bort de

skadliga kemikalierna i gasform från bilen.

Genom en kraftfull absorptions- och

oxideringsprocess tas skadliga ämnen i

gasform bort med en luftreningshastighet på

11 m3 per timme. Så på bara några minuter

rensas luften från bilavgaser, kemikalier som

avges av plastmaterial och andra ämnen som

avger lukt, t.ex. flyktiga organiska ämnen

(VOC), toluen och formaldehyd.

Ta bort bakterier och virus

Philips unika SelectFilter Plus-teknik har

testats oberoende av den välrenommerade

biomedicinska forskningsorganisationen

Airmid Healthgroup och tar bort skadliga

mikrober (som virus och bakterier) och

ultrafina partiklar så små som

0,015 µm*1+2+3+4

Tar bort bilavgaser

Vem vill att familjen andas in avgaser från

tung trafik? Bilens fläkt skapar ett luftflöde

från utsidan till insidan och blåser in giftiga

avgaser från bilar och lastbilar i bilen. Dessa

ångor stannar sedan kvar i bilen. Barn som

sitter i baksätet exponeras sannolikt för

farliga luftföroreningsnivåer som är mycket

högre inne i bilen än utanför. Philips

SelectFilter Plus-tekniken behandlar

kvävedioxid (NO2) med en

luftreningshastighet på 13 m3 per timme och

svaveldioxid (SO2) med 7,9 m3 per timme, så

att du och din familj kan andas ren luft.

Indikator för filterbyte

Indikatorn för filterbyte slås på när filtret är

mättat, så du vet att det är dags för ett nytt.

När du har det nya filtret tar det bara några

sekunder att byta ut det i enheten. Det har

aldrig varit enklare att hålla luften du andas

frisk och ren.

Enheten fungerar automatiskt

GoPure 5212 slås på och av automatiskt när

bilen startas och stängs av för att se till att

du fokuserar på körningen. Du justerar

fläktfiltreringen med två hastigheter genom

att trycka på strömknappen beroende på

vilken inställning du vill ha. Det är bara att

hoppa in i bilen med vetskapen att den alltid

kommer att vara en oas av frisk och ren luft.

Enkel att installera

Med en 4 meter lång 12 V-strömkabel kan du

enkelt installera GoPure var som helst i

fordonet. Anslut kabeln till

cigarettändaruttaget och använd sedan

monteringstillbehören för att placera enheten

där du vill ha den, t.ex. på armstödet, på

nackstödet eller under sätena. Var du än

väljer att placera den kommer den snygga

designen att förhöja bilens interiör.



Nödvändig högpresterande luftrenare GP529BLKX1

Specifikationer
Produktbeskrivning

Beteckning: GP5212

Automatisk på-/avstängning

Indikator för filterbyte

Doftutmatare: Nej

Hastighetsinställningar: 2, turbo/tyst

Filtrets livslängd: 350 tim tim

Teknik: Billuftrenare

Färg: Svart

Appaktiverad: Nej

Ljudnivå (dBA) (låg): 40 dBA

Spänning [V]: 12 V DC

Ljudnivå (dBA) (turbo/hög): 55 dBA

Ljudnivå (dBA) (medel): 50 dBA

Effekt [W]: 3

Frekvens: Saknas

Prestanda

Filtrering av toluen: CADR på 11 m3/timme

Filtrering av TVOC: CADR på 11 m3/timme

Filtrerar formaldehyd: CADR på 6 m3/timme

Filtrering av bilavgaser SO2/NO2: CADR på

7,9 och 13 m3/timme

Filtrering av fina partiklar: CADR på

16 m3/timme

Byte

GoPure-system för ren luft: SelectFilter Plus

Filtertyp: GSF120P110x1

Vikt och mått

Förpackningens mått (L x B x H) (mm): 226 x

188 x 77

Förpackningens vikt (inkl. Produkten) (g): 900

Produktens vikt (g): 600

Produktens mått (L x B x H) (mm): 180 x 180 x

68 m

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Filtrerad från 100

föroreningar

Väntade fördelar: Frisk luft i bilen

Tillbehör i förpackningen

Monteringstillbehör: Fästrem, Krokfäste (X 2)

Strömsladdslängd: 4 m

Logistisk information

Kvantitet i förpackning: 1

Beställningsinformation

Beställningspost: GP529BLKX1

Beställningskod: 00932633

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018009326

EAN3: 8719018009333

* *1 Partikelborttagningseffektiviteten, testad på

SelectFilter Plus i tredjepartslaboratorium i enlighet

med standarden GB/T6165:2008, är 81 % vid

0,0146 µm.

* *2 Faktiska prestanda kan påverkas av den miljö som

den används i. Filtret garanterar inte 100 % borttagning

av partiklar och mikrober.

* *3 En luftrenare skyddar inte mot covid-19, men kan

ingå i en plan för att skydda dig själv och din familj

(CHEARI, China Home Electronics Appliances Research

Institute).

* *4 Testad i tredjepartslaboratorium på Staphylococcus

aureus-bakterier och virusborttagningsgrad för Phi-

X174 enligt GB21551.3-2010- och T/CAS 408-2020-

standarden i en kammare på 3 m3. Testade GoPure-

billuftrenare utrustade med SelectFilter Plus.
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