
 

Máy lọc không khí xe
hơi

GoPure Compact 100
Airmax

  Nhỏ gọn

CADR hạt bụi nhỏ*:14m3/giờ

CADR khí độc*: 11,5m3/giờ

Hiệu suất làm sạch khí: 13 phút

 

GPC10MXX1

Không khí trong lành bên trong xe bạn
Loại bỏ hiệu quả các hạt bụi siêu nhỏ và khí độc
Công nghệ  lọc độc đáo hiệu suất cao của Philips loại bỏ các hạt bụi siêu nhỏ như hạt cỡ  PM2.5 với Tỷ lệ  không khí sạch nhận được
(CADR) là 14m3/giờ và khí độc với tỷ lệ  CADR là 11,5m3/giờ, giúp bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.

Khả năng lọc mạnh mẽ
Làm sạch không khí bên trong xe bạn chỉ trong 13 phút
Nhanh chóng loạ i bỏ các hạt bụ i nhỏ với tỷ lệ  CADR là 14m3/giờ
Lọc khí độc và TVOC với tỷ lệ  CADR là 11m3/giờ

Tính đơn giản
Lắp đặt dễ dàng
Chỉ báo thay thế bộ lọc
Bật/tắt tự động



Máy lọc không khí xe hơi GPC10MXX1

Những nét chính
Khả năng lọc các hạt bụi nhỏ

Khả năng lọc hạt hiệu suất cao của Philips SelectFilter
loạ i bỏ các hạt bụ i siêu nhỏ bên trong xe hơi, bao gồm
khói thuốc lá, phấn hoa, bụ i, hạt cỡ  PM2.5, các vi khuẩn
và vi rút lan truyền trong không khí nhỏ cỡ  0.3
micrômet, với Tỷ lệ  không khí sạch nhận đượ c (CADR)
là 14m3/giờ (50% khả năng lọc các hạt nhỏ hơn 0.3µm;
khoang 3m3).

Loại bỏ khí độc

Các chất pha chọn lọc có trong Philips SelectFilter giúp
trung hòa và loạ i bỏ các hóa chất dạng khí độc hạ i ra
khỏ i không khí thông qua quy trình hút và oxy hóa mạnh
mẽ, với Tỷ lệ  không khí sạch nhận đượ c (CADR) là
11,5m3/giờ (60 phút; khoang 1m3). Các khí độc hạ i này

bao gồm khói xe hơi, các hóa chất thoát ra từ bề mặt
sơn và vật liệu nhựa làm nộ i thất xe, còn có các chất
gây mùi hôi như các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
(VOC), toluen, formaldehyde.

Hiệu suất làm sạch không khí

Máy lọc không khí xe hơi Philips GoPure sẽ làm sạch
50% các hạt bụ i siêu nhỏ bên trong xe hơi chỉ trong 13
phút. Thông tin này đã đượ c kiểm nghiệm trong khoang
3m3, thể  tích tương đương với bên trong xe ô tô mui
kín cỡ  trung bình.

Chỉ báo thay thế bộ lọc

Chỉ báo thay thế bộ lọc khi cần đổ i bộ lọc

Vận hành dễ  dàng

Tự động bật khi bạn khở i động xe, 2 tốc độ để  điều
chỉnh công suất lọc

Lắp đặt dễ  dàng

Có cáp điện 4 m 12 V và các phụ  kiện lắp đặt để  lắp
ráp an toàn vào bảng điều khiển, điểm tựa đầu, dưới
ghế và sàn sau



Máy lọc không khí xe hơi GPC10MXX1

Các thông số
Mô tả sản phẩm
Luồng khí: 12 m³/h
Cảm biến phân tử  khí: Không
Chỉ báo chất lượng không khí (AQI): Không
Bật/Tắt Tự  động
Đèn báo thay thế bộ lọc
Máy xả hương thơm: Không
Tần số: 50 Hz
Cài đặt tốc độ: 2 tốc độ
Công suất: 3 W
Điện áp: 12 V
Tuổi thọ bộ lọc: 350 giờ
Công nghệ : Máy lọc không khí xe hơi
Màu sắc: Màu đen
Chủng loại và màu sắc: GP Compact 100 Airmax
Kích hoạt ứng dụng: Không
Mức ồn (Cao):
50 dB(A)
Mức ồn (Thấp): 40 dB(A)

Hiệu suất
Hiệu suất làm sạch khí: Không khí trong lành trong 13
phút phút
Lọc vi khuẩn/vi rút: 70 %
Chế độ tăng cường: Không
Lọc các hạt bụi siêu nhỏ:
CADR là 14m3/giờ
Lọc khí độc & TVOC: CADR là 11,5m3/giờ

Thay thế phụ kiện
Kiểu bộ lọc: GSF120X110X1
Loại hệ  thống khí sạch GoPure: GPSA30GPX1,
GPSA33GPX1, GPSL23GPX1

Khối lượng và kích thước
Kích thước hộp (Dài x Rộng x Cao): 225 x 180
x79 mm
Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 176 x 176
x 73 mm
Khối lượng sản phẩm:

Khối lượng sản phẩm:
610 g
Trọng lượng hộp (bao gồm sản phẩm): 840 g

Thông số thị trường
Ưu điểm mong muốn: Không khí trong lành bên trong
xe bạn
Điểm vượt trội sản phẩm: Nhỏ gọn

Các phụ kiện trong hộp
Phụ kiện lắp đặt: Đai an toàn đi kèm
chiều dài cáp nguồn: 4 m

Thông tin dữ  liệu cung ứng
EAN (Trung Quốc): 6923410798357
Mã đặt hàng (Trung Quốc): 79835728
Số lượng trong một hộp: 1
Mã số (khi đặt hàng): GPC10GPX1
EAN (APR): 8719018010063
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