
 

Пречиствател на

въздух

Series 800

 
Премахва 99,5% от частиците до 3

nm

Информация за качеството на

въздуха

До 22 м2/527 ft2

Автоматичен и режим за сън

 

AC0830/10

Отстранява 99,5% от алергените

във въздуха

Серия 800 с филтър с активен въглен – едно малко, но ефективно устройство, което може

да внесе чист въздух у дома ви. Засича вредни частици, които са по-малки от PM2.5,

премахва до 99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха*, а сега абсорбира газове и

миризми.

Компактно, но ефективно пречистване

Премахва до 99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха*

Премахва вредните газове и неприятните миризми

Компактни размери

Лесен контрол с един бутон

Интелигентен режим за автоматично пречистване

Цветна индикация за качеството на въздуха в реално време

Тих като шепот

Изключително тиха работа с приглушена светлина в режим за сън



Пречиствател на въздух AC0830/10

Спецификации Акценти

Представяне

Размер на стаята: До 22 м²

CADR (частици): 190* м³/ч

0,3 µm премахване на частици: 99,5 %

Премахване на ултрафини частици: 0,003 µm

Филтриране на PM2.5: 99,5 %

Филтрира вируса H1N1: 99,9 %

Филтрира бактерии: 99 %

Оценка на енергийната ефективност:

Високо

Мощност на звука: 35 – 61 dB(А)

Характеристики

VitaShield

Технология AeraSense

Обратна връзка за качеството на въздуха: AQI

пръстен

Сензор за PM2.5

Режими: Автоматичен, нощен, турбо

Предупреждение и блокировка за защита на чистия

въздух

Управление на светлината:

Вкл./Изкл.

Мотор: AC

Дизайн и покритие

Цвят (цветове): Сиво

Цвят на контролния панел: Черно

Тип контролен панел: Чувствителен на допир панел

Технически данни

Напрежение: 220 – 240 V

Честота: 50 Hz

Дължина на кабела: 1,6 м

Захранване: 22 W

Тегло и размери

Тегло на продукта: 2,4 кг

Тегло с опаковката: 3 кг

Размери на продукта (Д x Ш x В): 250 x 250 x 367

Резервни части

Вграден филтър: FY0293

Страна на произход

Произведено в: Китай

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Мощност на потребление в режим на готовност: <

0,5 W

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Сервиз

2 години международна гаранция

Отстраняване на частици и вируси

Доказано улавя 99,5% от свръхмалките частици с

размер до 0,003 um (800 пъти по-малки от PM2.5).

Ефективен при премахването на алергени,

включително полени, прах, акари и животински

пърхот. Филтърът от висок клас с твърда и

устойчива структура също гарантира премахването

на 99,9%* от бактериите и вирусите (тест с H1N1 в

Airmid). Премахва до 99,9% от вирусите от

въздуха*. Премахва аерозоли, включително онези,

които могат да съдържат респираторни вируси от

въздуха, преминаващи през филтъра. Дезинфекцира

въздуха, като премахва до 99,9% от вирусите от

въздуха*, гарантирайки, че винаги дишате чист

въздух.

Премахва газове и миризми

Слоят от активен въглен позволява ефективно

абсорбиране на миризми и TVOC, включително

бензен, толуен и други. Гарантира, че винаги дишате

здравословен въздух.

Интелигентно автоматично пречистване

Интелигентният режим за автоматично

пречистване, захранван от професионален сензор,

автоматично усеща и реагира дори на най-леката

промяна във въздуха.

Цветна индикация за качеството на въздуха

Цветна индикация за качеството на въздуха в реално

време в 4 стъпки, варираща от синьо (добро) до

червено (лошо), като гарантира качеството на

въздуха в дома ви.

Тих като шепот

В нощен режим светлините на дисплея са

приглушени и пречиствателят работи почти

безшумно за чист въздух, докато спите, до 35

db(A)*. Идеален за използване в спалнята или

детската стая.

Компактни размери

Компактен размер, лесно пасва на всяко място у

дома. Подходящ за всяка стая от 22 м2. *

* Тест за скорост на намаляване на микробите в Airmid Healthgroup

Ltd., тестова камера с площ от 28,5 куб.м, замърсена с въздушен

грип A (H1N1).

* Пречиствателят на въздух сам по себе си не предпазва от Covid-

19, но може да бъде част от плана да защитите себе си и

семейството си и да подпомогнете вентилацията и наличието на

чист въздух (Агенцията за опазване на околната среда на САЩ).

* CADR е тествана от независима лаборатория съгласно

GB/T18801-2015.

* Изчислено съгласно стандарта NRCC-54013 с цигарен дим CADR

тествана съгласно GB/T18801-2015.

* Пречиствателят на въздух Philips улавя 99,5% от частиците с

размер до 0,003 микрона, които преминават през филтъра. От
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