
 

Ilmankostutin, joka
myös puhdistaa ilman

 
Jopa 70 m²:n tiloihin

Näyttö esittää ilmankosteuden

Suodattaa jopa 0,02 µm
epäpuhtaudet

 

HU5930/10

Koe ero
Fiksua ilmankostutusta ja tehokasta puhdistusta

Philipsin kaksitoiminen ilmankostutin takaa, että sisäilman kosteuspitoisuus pysyy ihanteellisella tasolla (40–

60 %). Ihanteellinen ilmankosteus vähentää bakteerien ja virusten leviämistä, pölyn muodostumista ja silmien ja

ihon kuivumista. Ilmankostuttimessa on myös puhdistustoiminto, joka poistaa ilman hiukkasia, bakteereja ja

tiettyjä viruksia. Philipsin 2-in-1-ilmankostutin sopii enintään 70 m²:n tiloihin.

Laadukas ja hygieeninen ilmankostutus

NanoCloud-teknologia kostuttaa ilmaa tehokkaasti

4 asetusta halutun ilmankosteuden säätöön

4 puhallinnopeutta

Energiatehokas

NanoProtect-puhdistus

NanoProtect-suodatin poistaa tehokkaasti 0,02 µm:n* kokoiset hiukkaset

Digitaalinen

Numeerinen näyttö ja älykäs anturi

Automaattisen poiskytkennän ajastin

Yksinkertaisuus

Lapsilukko

Helppo puhdistus



Ilmankostutin, joka myös puhdistaa ilman HU5930/10

Kohokohdat Tekniset tiedot

Jopa 70 m²:n tiloihin

Philipsin NanoCloud-teknologia käyttää

hygieenistä ja energiatehokasta menetelmää,

jonka ansiosta saat kotiisi miellyttävän ja

terveellisen ilmankosteuden. NanoCloud-

teknologian ansiosta bakteereja leviää 99 %

vähemmän kuin UltraSonic-teknologiaa

käyttävistä ilmankostuttimista.* Philipsin

NanoCloud-teknologian ansiosta valkoista

pölyä tai kosteustahroja ei pääse

muodostumaan. Kostutuskapasiteetti on jopa

500 ml/h*

4 tarkkaa kosteusasetusta

Valitse haluamasi ilmankosteustaso välillä

40–60 %. Ilman ihanteellinen kosteustaso

vähentää kuivan ilman aiheuttamien

terveysongelmien riskiä, minkä lisäksi se tekee

ilmasta miellyttävää hengittää.

4 puhallinnopeutta

Voit säätää puhaltimen nopeutta helposti.

Käytössäsi on neljä asetusta: nopeudet 1–3 ja

automaattinen toiminto.

Energiatehokas

Ilmankostutin kuluttaa erittäin vähän energiaa:

6 W.

Nano Protect -suodatin

Nano Protect -suodatin poistaa tehokkaasti

99 % bakteereista* ja suodattaa jopa

0,02 mikronin* epäpuhtaudet, mukaan lukien

hienon pölyn, tavalliset allergeenit ja bakteerit.

Puhdistusteho on suuri ja CADR (Clean Air

Delivery rate) jopa 140 m³/h*.

Numeerinen näyttö

Numeerinen näyttö esittää sisätilojen tarkan

ilmankosteuden ja lämpötilan anturin

mittaamien tietojen perusteella. Kun laite

havaitsee vesisäiliön olevan tyhjä, näytöllä

esitetään ilmoitus, jotta muistat lisätä vettä

ajoissa. Näyttö kertoo myös suodattimen

vaihtotarpeesta. Jotta Philipsin 2-in-1-

ilmankostutin toimisi moitteettomasti, sitä on

tärkeää huoltaa oikein. Esisuodatin

puhdistetaan kolmen kuukauden välein,

ilmankostutussuodatin puhdistetaan

säännöllisestä ja vesisäiliö huuhdellaan.

Suosittelemme myös

ilmankostutussuodattimen vaihtoa kolmen

kuukauden välein.

Ajastin ja näytön sammutus

Ajastimeen voi säätää 1–8 tuntia. Näytön voi

sammuttaa ja puhaltimen nopeutta vähentää,

jolloin laite käy huomaamattomasti yön

aikana.

Lapsilukko

Lapsiturvallinen toiminto lukitsee näytön

Helppo puhdistus

Sisärakenteen kätevä muotoilu helpottaa

kostutuslevyn, vesialustan ja vesisäiliön

puhdistamista ja huoltoa.

Muotoilu ja pinnoitus

Ohjauspaneelin väri: Mattamusta

Ohjauspaneelin tyyppi: Kosketusnäyttö

Tuulettimen nopeuden merkkivalot: Nopeudet

1, 2 ja 3, automaattitila

Rungon materiaali: Muovi

Väri(t): Pilvenvalkoinen

Suorituskyky

CADR-arvo (tupakansavu): 140 m³/h

Kostutusteho: 500 ml/h

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,8 m

Taajuus: 50 Hz

Virta: 6~11 W

Äänitaso: 32~53 dB (A)

Jännite: 220 V

Vesisäiliön tilavuus: 4 V

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Varaosat

Kostutuslevy: FY5156

Ilmanpuhdistussuodatin: FY1114

Huolto

2 vuoden takuu

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat (P x L x K): 505 x 345 x

568 mm

Tuotteen mitat (PxLxK): 460 x 446 x 275 mm

Paino pakattuna: 11 kg

Tuotteen paino: 8,8 kg

* Kostutusteho: 500 ml/h: Testaus: GB/T 23332-2009

Philipsin sisäilmakammiossa Suzhoussa. Kammion koko

25 m2, alkulämpötila 20 ± 2 °C ja suhteellinen

ilmankosteus 30 ± 3 % RH

* 0,02 µm:n kokoisten hiukkasten suodatus: Testaaja

IUTA. Maailman terveysjärjestön (WHO) vuoden 2008

mikrobiologisia riskejä arvioivan Microbiological Risk

Assessment Report -raportin mukaan

lintuinfluenssavirus, ihmisten influenssavirukset,

hepatiittivirukset ja SARS-koronavirus sekä

legionellabakteeri ovat yli 20 nanometrin (0,02 µm)

kokoisia.

* Poistaa 99 % bakteereista: Testattu Staphylococcus

Albus -bakteerilla, olosuhteet: antibakteeriset

ominaisuudet on testattu GB21551.3-standardin

mukaisesti Staphylococcus Albus -bakteeria

käyttämällä (alkuperäinen pitoisuus 1*105 pmy/m3)

* CADR-arvo (hiukkaset): 140 m3/h: CADR-arvo

(tupakansavu) on ulkopuolisen tahon GB/T 18801-

2008 -standardin mukaisesti testaama

* Olohuone (70 m2): Perustuu kostutustehoon AHAM

HU-1-2006 (R2011) -standardin mukaisesti.
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