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Upplev skillnaden
Smart luftfuktning med effektiv rening

Philips Luftfuktare 2-i-1 säkerställer att inomhusluften håller en optimal

luftfuktighet (40-60 %). Vid optimal luftfuktighet minskas spridningen av bakterier

och virus, det bildas mindre damm och man minskar risken att få torr hud och torra

ögon. Luftfuktaren har även en luftrenarfunktion som tar bort luftburna partiklar,

bakterier och vissa virus. Philips Luftfuktare 2-i-1 passar för rum upp till 70 kvm2.

Överlägsen och hygieniskt säker befuktning

NanoCloud-teknologi för suverän luftfuktning

4 olika inställningar för önskad luftfuktighet

4 olika fläkthastighetslägen

Energieffektiv

Nano Protect-luftrensning

Nano Protect-filtret tar effektivt bort partiklar på 0,02 µm *

Digital

Numerisk display med smart sensor

Timer för automatisk avstängning

Enkelhet

Barnlås

Enkel rengöring
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Funktioner Specifikationer

För rum upp till 70 kvm2

Philips NanoCloud-teknologi använder en

hygienisk och energieffektiv metod som

säkerhetsställer att du får en behaglig och

hälsosam luftfuktighet i ditt hem. NanoCloud-

teknologin ger 99% mindre bakteriespridning

jämfört med luftfuktare som använder

UltraSonic-teknologi.* Med Philips

NanoCloud-teknologi bildas inget vitt damm

eller våta fläckar i rummet. Hög

befuktningsprestanda på upp till 500 ml/tim*

Displayen visar aktuell luftfuktighet

Välj önskad luftfuktighet mellan 40 % till 60 %.

En optimal luftfuktighetsnivå minimerar risken

av hälsoproblem till följd av torr luft och det gör

dessutom luften behagligare att andas.

Filtrerar föroreningar så små som 0,02um

Med de 4 olika lägena kan du enkelt välja och

ställa in fläkthastigheten från Hastighet 1,

Hastighet 2, Hastighet 3 och Automatisk

Energieffektiv

Luftfuktaren har en väldigt låg

energiförbrukning - 6 W.

Nano Protect-filtrering

Nano Protect-filtret tar effektivt bort 99 %

bakterier* och filtrerar föroreningar så små som

0,02 µm*, inklusive finkornigt damm, vanliga

allergener och bakterier. Hög reningsprestanda

på upp till CADR (Clean Air Delivery rate)

140 m³/tim*.

Smart numerisk display

Numerisk display visar tydligt luftfuktigheten

och temperaturen inomhus, exakt som den

uppmätts av den smarta sensorn. När

maskinen känner att vattentanken är tom,

kommer detta indikeras på displayen och

påminna dig om att fylla på vattnet i tid.

Displayen visar även när filtren måste bytas.

För att Philips Luftfuktare 2-i-1 ska fungera

optimalt är det viktigt att underhålla den på rätt

sätt. Pre-filtret (förfiltret) behöver rengöras var

tredje månad, luftfuktningsfiltret ska rengöras

regelbundet och vattentanken sköljas. Vi

rekommenderar även att luftfuktingsfiltret byts

var tredje månad.

Timerinställning och ljusavstängning

Timerinställning från 1 till 8 timmar. Skärmen

kan släckas och fläkhastigheten kan sänkas för

diskret drift under natten.

Barnlås

Barnsäker - Säkerhetsfunktionen låser

displayen.

Enkel rengöring

Den inre strukturens smarta utformning

möjliggör enkel rengöring och underhåll av

fuktmattan, vattenbrickan och vattentanken.

Design och finish

Färg på kontrollpanelen: Mattsvart

Kontrollpanelstyp: Pekskärm

Indikatorer för fläkthastighet: Hastighet 1, 2,

3, Automatisk

Material i huvudenhet: Plast

Färg(er): Molnvit

Prestanda

CADR (cigarettrök): 140 m³/tim

Befuktningsgrad: 500 ml/tim

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1,8 m

Frekvens: 50 Hz

Effekt: 6~11 W

Ljudnivå: 32~53 dB(A)

Spänning: 220 V

Vattentankskapacitet: 4 L

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Byte

Fuktmatta: FY5156

Reningsfilter: FY1114

Service

2 års garanti

Vikt och mått

Förpackningens mått (LxBxH):

505*345*568 mm

Produktens mått (L x B x H): 460 x 446 x

275 mm

Vikt inkl. förpackning: 11 kg

Produktens vikt: 8,8 kg

* Befuktningsgrad: 500 ml/tim: testad av GB/T 23332-

2009 i Philips interna klimatkammare, Suzhou.

Kammarstorlek 25 m², starttemperatur på 20±2  C och

relativ luftfuktighet på 30±3 % RH

* Partikelfiltrering på 0,02 µm: testad av IUTA. Enligt

rapporten om mikrobiologisk riskbedömning från 2008

som sammanställdes av Världshälsoorganisationen

(WHO) är fågelinfluensan, mänskliga influensavirus,

legionella, hepatitviruset och coronaviruset större än

20 nanometer (0,02 µm).

* Avlägsnar 99 % bakterier: testad för staphylococcus

albus, tillstånd avser antibakteriella egenskaper som

testats enligt GB21551.3 med staphylococcus albus.

Startkoncentrationen är 1*105 cfu/m³

* Partikel CADR:140 m³/tim: CADR (cigarett) är testad av

tredje part i enlighet med GB/T 18801-2008

* Vardagsrum (70 m²): baserat på befuktningsprestanda,

enligt standarden AHAM HU-1-2006 (R2011).
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