
 

Air Washer
 

Romstørrelse opptil 70 m²

Display som viser aktuell
luftfuktighet

Filtrerer forurensning ned til
0,02 µm

Oppholdsrom (70 m2)*

 

HU5930/10 Opplev forskjellen
Smart luftfukting med effektiv rensing

Philips Luftfukter 2-i-1 sørger for et inneklima med optimal luftfuktighet (40-60 %).

Når inneluften har optimal luftfuktighet reduseres spredningen av bakterier og

virus. Det dannes mindre støv og risikoen for å få tørr hud og tørre øyne blir

redusert. Luftfukteren har også en luftrensefunksjon som filtrerer ut luftbårne

partikler, bakterier og enkelte virus. Philips Luftfukter 2-i-1 passer for rom på opptil

70 m².

Enestående og hygienisk sikker befuktning

NanoCloud-teknologi for optimal luftfukting

4 modi for ønsket luftfuktighet

4-trinns viftehastighet

Energieffektiv

NanoProtect-rensing

Nano Protect-filteret filtrerer effektivt ut partikler ned til 0,02 µm*

Sunn luft-varsel

Digital

Numerisk display med smart sensor

Timer for automatisk utkobling

Enkelhet

Barnesikring

Enkel rengjøring



Air Washer HU5930/10

Høydepunkter Spesifikasjoner

Romstørrelse opptil 70 m²

Philips' NanoCloud-teknologi bruker en

hygienisk og energieffektiv metode som sørger

for at hjemmet ditt har en behagelig og sunn

luftfuktighet. NanoCloud-teknologien gir 99 %

mindre bakteriespredning sammenlignet med

luftfuktere med ultralydteknologi.* Med Philips'

NanoCloud-teknologi unngås dannelse av hvitt

støv eller våte flekker i rommet. Høy

befuktningsytelse, opptil 500 ml/t*

Display som viser aktuell luftfuktighet

Velg ønsket luftfuktighet, fra 40 til 60 %. Et

optimalt luftfuktighetsnivå minimerer risikoen

for helseproblemer som følge av tørr luft og gjør

dessuten luften behageligere å puste inn.

Filtrerer ut forurensninger ned til 0,02 µm

Med fire ulike modi kan du enkelt stille inn

viftehastigheten slik du ønsker, hastighet 1,

hastighet 2, hastighet 3 eller automatisk

Energieffektiv

Luftfukteren har et svært lavt energiforbruk -

6W.

NanoProtect-filtrering

Nano Protect-filteret filtrerer effektivt ut 99 %

av bakterier* og forurensninger ned til

0,02 µm*, inkludert (fin) støv, vanlige

allergener og bakterier. Høy renseytelse på

opptil CADR (Clean Air Delivery rate) 140 m³/t*.

Sunn luft-varsel

Sunn luft-varselet informerer deg umiddelbart

når det er på tide å bytte filteret og veken. Hvis

filteret eller veken ikke byttes umiddelbart,

slutter apparatet å virke, for å unngå å gå uten

effekt. Den roterende veken slutter å rotere når

den ikke er i vann, eller når den når et

forhåndsinnstilt luftfuktighetsnivå, mens viften

vil fortsette å gå som luftrenser og tørke ut

veken. Så du er alltid sikret sunn luft.

Smart, numerisk display

Et numerisk display viser tydelig

luftfuktigheten og temperaturen innendørs,

nøyaktig slik den er målt av den smarte

sensoren. Når apparatet merker at vanntanken

er tom, blir det angitt på displayet slik at du

husker å fylle på vann i tide. Displayet angir

også når filteret må byttes. For at Philips

Luftfukter 2-i-1 skal fungere optimalt, er det

viktig at den blir vedlikeholdt på riktig måte.

Pre-filteret (forfilteret) må rengjøres hver tredje

måned. I tillegg må luftfuktingsfilteret rengjøres

regelmessig og vanntanken skylles. Vi

anbefaler dessuten å bytte luftfuktingsfilteret

hver tredje måned.

Timerinnstilling og lys av

Timer som kan stilles inn fra 1 til 8 timer.

Skjermen kan slås av og viftehastigheten kan

reduseres slik at du kan sove uforstyrret om

natten.

Barnesikring

Barnesikring - sikkerhetsfunksjonen låser

displayet

Enkel rengjøring

Den smarte utformingen av den interne

strukturen gir enkel rengjøring og enkelt

vedlikehold av befuktningsveken og

vannbeholderne.

Utforming og utseende

Farge på kontrollpanelet: Matt svart

Kontrollpaneltype: Berøringsskjerm

Indikatorer for viftehastighet: Hastighet 1, 2,

3, automatisk

Materiale i hoveddelen: Plast

Farge(r): Skyhvit

Ytelse

CADR (sigarettrøyk): 140 m³/t

Befuktningshastighet: 500 ml/t

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1,8 m

Frekvens: 50 Hz

Drift: 6~11 W

Lydnivå: 32~53 dB(A)

Spenning: 220 V

Kapasitet for vanntank: 4 L

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Erstatning

Befuktningsveke: FY5156

Rensefilter: FY1114

Service

To års garanti

Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H):

505 x 345 x 568 millimeter

Mål, produkt (L x B x H): 460 x 446 x

275 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 11 kg

Vekt, produkt: 8,8 kg

* Befuktningshastighet: 500 ml/t: testet av GB/T 23332-

2009 i Philips' kammer for innendørsklima, Suzhou.

Kammerstørrelse 25 m2, innledende temperatur på 20

± 2 °C og relativ luftfuktighet på 30 ± 3 %

* 0,02 µm partikkelfiltrering: Testet av IUTA. Ifølge WHOs

2008-rapport om vurdering av mikrobiologisk risiko er

virusene for fugleinfluensa, menneskeinfluensa,

legionella, hepatitt og SARS større enn 20 nanometer

(0,02 µm).

* Fjerner 99 % av bakterier: Testet for Staphylococcus

albus, antibakterielle egenskaper testet i henhold til

GB21551.3 ved bruk av Staphylococcus albus,

innledende konsentrasjon 1*105 cfu/m3

* Partikkel-CADR:140 m3/t: CADR (sigarettrøyk) er testet

av tredjepart i henhold til GB/T 18801–2008

* Oppholdsrom (70 m2): Basert på befuktningsytelse, i

henhold til standarden AHAM HU-1-2006 (R2011).
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