
 

Légtisztító

Series 1000i
 

Eltávol. a 3 nm-es részecskék
99,97%-át

Allergének megjelenítése

Akár 32 m2-es helyiség
légtisztítására

Automatikus, alvó üzemmód és
alkalmazás

 

AC1214/10

Intelligens tisztítás
Csatlakozás a tisztább levegőhöz

A professzionális érzékelési teljesítménnyel rendelkező 1000-es sorozatú Philips

légtisztítók automatikusan felügyelik és tisztítják a levegőt, a csendes, automatikus

éjszakai üzemmóddal kiszűrik a levegőből a vírusok és aeroszolok 99,9%-át*,

mialatt Ön alszik.

Intelligens tisztítás

A vírusok és aeroszolok akár 99,9%-át eltávolítja a levegőből*

Vizuális visszajelzést a levegőminőségről

3 automatikus üzemmód: normál, allergén, és éjszakai érzékelés

4 manuális beállítás, ideértve a turbó fokozatot is

Automatikusan figyel, reagál és tisztítja a levegőt

Hosszan tartó működés

Kis és közepes méretű helyiségekhez ideális

Hatékony tisztítás

Csökkenti az allergének, gázok, szagok mennyiségét

Levegőminőség alkalmazással

Az allergének kezelésére vonatkozó tanács

Tartsa szemmel a beltéri és a kültéri levegőminőséget

Irányítsa légtisztítóját bárhonnan



Légtisztító AC1214/10

Műszaki adatok

Teljesítmény

Szoba mérete: 32 m2 m²

0,3 µm méretű részecskék eltávolítása:

99,97 %

Ultra finom részecskék eltávolítása: 3 nm

Ajánlott HEPA élettartam: 4800 óra

Ajánlott AC élettartam: 2400 óra

Hangteljesítmény: 32 - 62 dB (A)

Jellemzők

VitaShield IPS

AeraSense technológia

Visszajelzés a levegőminőségről: Számozás

szerint

PM2,5-érzékelő

Módok: 3 automatikus üzemmód

Ventilátorsebesség: 4 manuális

sebességfokozat

Gyermekzár

Egészséges levegő zárolása és figyelmeztetés

Motor: egyenáram

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Fehér

Vezérlőpanel színe: Fekete 7C

A kezelőpanel típusa: Érintőpanel

A készülék anyaga: ABS

Műszaki adatok

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 1,8 m

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 183,78 uncia/5,21 kg

Tömeg, a csomagolással együtt: 234,22

uncia/6,64 kg

A termék mérete (Ho x Szé x Ma):

8,27x12,80x21,38 hüvelyk / 210x325x543

A csomagolás méretei (H x Sz x M):

10,12x14,61x23,74 hüvelyk / 257x371x603 mm

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Szerviz

2 év garancia

* Az Airmid Healthgroup Ltd. vállalatnál végzett,

mikrobiális redukció mértékére irányuló teszt alapján,

amelyet levegő útján terjedő A(H1N1) influenzával

fertőzött, 28,5 m3-es tesztkamrában végeztek el.

* Egy légtisztító önmagában nem véd a COVID-19 ellen,

de a védekezés részét képezheti a szellőztetés és a

tiszta levegő biztosítása családja és saját maga

védelme érdekében (az Egyesült Államok

Környezetvédelmi Hivatala).
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