
 

Luchtbevochtiger

 
Bevochtigingsgraad:
500ml/uur*

Deeltjes-CADR: 140 m³/uur*

0,02 µm-deeltjesfiltering

Woonkamer (70 m²)*

 

HU5930/10

Adem het verschil
NanoCloud-bevochtiging, Nano Protect-zuivering

Adem gezondere lucht in met de Philips NanoClean. Deze beschermt u tegen

allergenen en zorgt voor aangename en gezondere lucht dankzij de

ongeëvenaarde NanoCloud-bevochtigingstechnologie en efficiënte Nano Protect-

zuiveringsprestaties.

Optimale en hygiënisch verantwoorde bevochtiging

Ultieme NanoCloud bevochtigingsprestaties

4 nauwkeurig instelbare bevochtigingsniveaus

4 verschillende ventilatorsnelheden

Energiezuinig

Nano Protect-zuivering

Nano Protect-filter verwijdert effectief 0,02 µm* deeltje

Beschermingsalarm voor gezonde lucht

Digitaal

Numeriek display met Smart Sensor

1~8 uur digitale timerinstelling en licht uitschakelen

Eenvoud

Kinderslot

Makkelijk schoon te maken



Luchtbevochtiger HU5930/10

Kenmerken Specificaties

Ultieme NanoCloud

Drievoudige bescherming tegen bacteriën en

schimmels. Philips NanoCloud-technologie is

gecertificeerd hygiënisch veilig. Het geeft

bewezen 99%* minder bacteriën in de lucht vrij

vergeleken met ultrasone luchtbevochtigers,

zodat uw gezondheid op de lange termijn

wordt beschermd door gezondere schone lucht

die vrijwel vrij is van ziektekiemen en

schimmels. De onzichtbare

nevel van Philips NanoCloud laat geen wit stof

of natte plekken achter in uw kamer. Hoge

bevochtigingsprestaties tot 500 ml/uur*

4 nauwkeurige vochtigheidsinstellingen

Philips NanoCloud-technologie ververst lucht

in woningen, kantoren en andere ruimten door

een constante relatieve vochtigheid tussen

40% en 60% aan te houden. U kunt kiezen

tussen 40%, 50%, 60% en constant en zo het

vochtigheidsniveau in uw huis geheel naar

eigen wens regelen. Door een optimaal

vochtigheidsniveau te handhaven beperkt u

gezondheidsproblemen veroorzaakt door droge

lucht tot een minimum en is de lucht

aangenaam om in te ademen.

4 verschillende ventilatorsnelheden

Met 4 verschillende modi kunt u eenvoudig de

ventilatorsnelheid die u wenst kiezen en

instellen: Stand 1, Stand 2, Stand 3 en

Automatisch

Energiezuinig

Het energieverbruik kan dalen tot slechts 6 W.

Nano Protect-filtering

Het Nano Protect-filter verwijdert effectief 99%

van alle bacteriën* en filtert vervuiling van 0,02

µm, waaronder fijnstof, veelvoorkomende

allergenen en bacteriën. Het oppervlak van het

deeltjesfilter kan worden vergroot tot 1,17 m²

voor filtratie met grote capaciteit. Hoge

zuiveringsprestaties tot CADR 140 m³/uur*.

Beschermingsalarm voor gezonde lucht

Het beschermingsalarm voor gezonde lucht

waarschuwt u onmiddellijk wanneer het filter

en katoen moeten worden vervangen. Als het

filter niet op tijd wordt vervangen, stopt het

apparaat om te voorkomen dat het doelloos

doordraait. Het roterende katoen ligt nooit in

het water, het stopt met draaien wanneer het

water op is of de vooraf ingestelde

vochtigheidsgraad is bereikt, terwijl de

ventilator blijft draaien als luchtreiniger en het

katoen droogt. Zo bent u altijd verzekerd van

gezonde lucht.

Smart numeriek display

Numeriek display geeft duidelijk de

vochtigheidsgraad en temperatuur binnen aan,

nauwkeurig gemeten door de Smart Sensor.

Wanneer het apparaat detecteert dat het

waterreservoir leeg is, herinnert het lampje

'Water op' u eraan om het water bij te vullen.

Timerinstelling en licht uitschakelen

U kunt eenvoudig de timer instellen van 1 tot 8

uur met het digitale touchscreen. Schakel het

LED-verlichte display uit voor een

comfortabele nachtrust.

Kinderslot

Voorkom onjuist gebruik door kinderen

Makkelijk schoon te maken

Dankzij het slimme interne ontwerp kunt u

eenvoudig het bevochtigingsfilter, waterbakje

en waterreservoir reinigen en onderhouden.

Ontwerp en afwerking

Kleur bedieningspaneel: Matzwart

Type bedieningspaneel: Touchscreen

Ventilatorsnelheidindicators: Stand 1, 2, 3,

Auto

Materiaal hoofdunit: Plastic

Kleur(en): Wolkwit

Performance

CADR (sigarettenrook): 140 m³/h

Bevochtigingsgraad: 500 ml/u

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,8 m

Frequentie: 50 Hz

Vermogen: 6~11 W

Geluidsniveau: 32~53 dB (A)

Voltage: 220 volt

Capaciteit waterreservoir: 4 l

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Vervanging

Bevochtigingsfilter: FY5156

Zuiveringsfilter: FY1114

Service

2 jaar garantie

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 505 x

345 x 568 millimeter

Afmetingen van product (l x b x h): 460 x 446

x 275 millimeter

Gewicht (incl. verpakking): 11 kg

Productgewicht: 8,8 kg

* Bevochtigingsgraad: 500 ml/uur: getest door GB/T

23332-2009 in Philips binnenklimaat kamer, Suzhou.

Afmetingen kamer 25 m², begintemperatuur van 20±2

°C en relatieve vochtigheid van 30±3 %RH

* 0,02 µm-deeltjesfiltering: getest door IUTA. Volgens

een microbiologisch risicobeoordelingsrapport van de

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) uit 2008 zijn het

virus dat vogelgriep veroorzaakt en de

legionellabacterie, hepatitisvirussen en het SARS

coronavirus groter dan 0,02 micron.

* Verwijdert 99% van alle bacteriën: getest op

verwijdering van Staphylococcus Albus, raadpleeg

antibacteriële eigenschappen getest volgens

GB21551.3 met Staphylococcus Albus, oorspronkelijke

gehalte is 1*105 kve/m³

* Deeltjes-CADR:140 m³/uur: CADR (sigaret) is getest

door derden volgens GB/T 18801-2008

* Woonkamer (70 m2): op basis van

bevochtigingsprestaties, in overeenstemming met

AHAM HU-1-2006 (R2011) standaard.
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