
 

เคร่ืองฟอกอากาศในรถ

GoPure Compact 100
Airmax

  กะทัดรดั

อนุภาคละเอยีด CADR*: 14 ลบ.ม./ชม.

กาซพษิ CADR*: 11.5 ลบ.ม./ชม.

ประสทิธภิาพการทาความสะอาด

อากาศ: 13 นาที

 

GPC10MXX1

อากาศที่ดตีอสขุภาพในรถของคณุ
ขจดัอนภุาคละเอยีดและสารเคมีจาํพวกกาซไดอยางมีประสทิธภิาพ
เทคโนโลยกีารกรองประสิทธิภาพสูงที่ไมเหมือนใครของ Philips จะขจัดอนภุาคละเอยีดที่มีขนาด PM2.5 ดวย
Clean Air Delivery Rate (CADR) ถงึ 14 ลบ.ม./ชม. และขจัดสารเคมีจําพวกกาซดวย CADR ถงึ 11.5 ลบ.ม./
ชม. เพื่อชวยใหคุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี

ระบบกรองอากาศอนัทรงพลงั
ทาํความสะอาดอากาศในรถภายในเวลาเพียง 13 นาที
ขจดัอนภุาคละเอยีดไดอยางรวดเร็วดวย CADR ที่ 14 ลบ.ม./ชม.
กรองกาซพิษและสารประกอบอนิทรียระเหยงาย (TVOC) ดวย CADR ที่ 11 ลบ.ม./ชม.

เรยีบงาย
ตดิตั้งงาย
สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง
การเปด/ปดแบบอตัโนมัติ



เครื่องฟอกอากาศในรถ GPC10MXX1

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
ระบบกรองอนุภาค

การกรองอนภุาคประสิทธภิาพสูงของ Philips SelectFilter จะ
ขจดัอนภุาคละเอยีดที่พบไดในสภาพอากาศในรถของคุณดวย
Clean Air Delivery Rate (CADR) ถงึ 14 ลบ.ม./ชม. (50%
ของการกรองอนภุาค 3µm, หอง 3 ลบ.ม.) ซึ่งรวมถงึควันบหุร่ี,
ละอองเกสร, ฝุน, อนภุาค PM2.5 และไวรัสหรือแบคทเีรียใน
อากาศที่มีขนาดใหญกวา 0.3 ไมครอน

กาจดัสารเคมจีาพวกกาซ

มีสารเตมิแตงแบบคัดเฉพาะอยูใน Philips SelectFilter ซึ่งจะ
กาํจดัและทาํใหสารเคมีจาํพวกกาซเปนกลางจากอากาศผานการ
ดดูซมึและกระบวนการออกซเิดชันอนัทรงพลงัดวย Clean Air
Delivery Rate ถงึ 11.5 ลบ.ม./ชม. (60 นาท;ี หองขนาดความจุ
1 ลบ.ม.) ซึ่งรวมถงึควันจากทอไอเสียรถยนต สารเคมีที่แพร
ก่ระจายจากวัสดพุลาสตกิและสารเคลอืบเงาภายในรถยนต และ
วัตถสุงกลิ่น เชน สารประกอบอนิทรียระเหยงาย (VOCs), โทลู
อนี, กาซฟอรมาลดไีฮด

ประสทิธภิาพอากาศสะอาด

เคร่ืองฟอกอากาศภายในรถ Philips GoPure จะทาํความสะอาด
อนภุาคละเอยีดทั้งหมดไดถงึ 50% ในรถของคุณภายในเพียง 13
นาท ีซึ่งไดรับการทดสอบในหอง 3 ลบ.ม. ซึ่งเปนขนาดที่คลาย
กบัภายในรถซดีานทั่วไป

สญัญาณแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง

สญัญาณแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง

สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง เพ่ือแสดงวาจาํเปนตอง
เปลี่ยนแผนกรองแลว

ใชงานงาย

สวิตชจะเปดข้ึนโดยอตัโนมัตเิม่ือคุณเร่ิมสตารทรถ สามารถปรับ
พลงัการกรองได 2 ระดบัความเร็ว

ตดิตั้งงาย

พรอมสายไฟ 12V ขนาด 4 เมตร และอปุกรณสําหรับการตดิตั้ง
เพ่ือการตดิตั้งอยางปลอดภยับนหนาปด เบาะรองศีรษะ ใตที่นั่ง
และช้ันดานหลงั

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
อากาศไหลเวยีน: 12 ลบ.ม./ชม.
เซนเซอรอนุภาคในอากาศ: ไมมี
สญัญาณไฟคณุภาพอากาศ (AQI): ไมมี
การเปด/ปดแบบอตัโนมตั:ิ ผานการรับรอง
สญัญาณแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง: ผานการรับรอง
ระบบกระจายกลิ่นหอม: ไมมี
ความถี่: 50 เฮริตซ
การตั้งความเรว็: ความเร็ว 2 ระดบั
กาลงัไฟ: 3 วัตต
แรงดนัไฟฟา: 12 V
อายุการใชงานแผนกรอง: 350 ชม.
เทคโนโลยี: เคร่ืองฟอกอากาศในรถ
ส:ี สีดาํ
การกาหนด: GP Compact 100 Airmax
สามารถใชงานแอพลเิคชันได: ไมมี
ระดบัเสยีง (สงู):
50 dB(A)
ระดบัเสยีง (ต่า): 40 dB(A)

เปยมประสทิธภิาพ
ประสทิธภิาพการทาความสะอาดอากาศ: อากาศดตีอ
สุขภาพ 13 นาท ีนาที
ระบบกรองแบคทีเรยี/ไวรสั: 70 %
โหมด Boost: ไมมี
กรองอนุภาคละเอยีด: CADR ถงึ 14 ลบ.ม./ชม.
ระบบกรองกาซพษิและ TVOC: CADR ถงึ 11.5 ลบ.ม./
ชม.

ช้ินสวนทดแทน
ประเภทแผนกรอง: GSF120X110X1
ประเภทระบบฟอกอากาศ GoPure: GPSA30GPX1,
GPSA33GPX1, GPSL23GPX1

น้าหนักและขนาด
ขนาดกลอง (ยาว x กวาง x สงู): 225 x 180 x79 มม.
ขนาดของผลติภณัฑ (ยาวxกวางxสงู): 176 x 176 x
73 มม.
น้าหนักผลติภณัฑ: 610 ก.
น้าหนักกลอง (รวมผลติภณัฑ): 840 ก.

ขอมลูจาเพาะผลติภณัฑทางการตลาด
ประโยชนท่ีคาดหวงั: อากาศที่ดตีอสุขภาพในรถของคุณ
คณุสมบัตเิดนของผลติภณัฑ: กะทดัรัด

อปุกรณเสรมิภายในกลอง
อปุกรณสาหรบัการตดิตั้ง: สายรัดชวยในการตดิตั้ง
ความยาวสายไฟ: 4 ม.

ขอมลูทางดาน Logistic
EAN (จนี): 6923410798357
รหัสการสั่งซื้อ (จนี): 79835728
ปรมิาณในกลอง: 1
อางองิ (รายการใบสั่งซื้อ): GPC10GPX1
EAN (APR): 8719018010063
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