
 

Philips légtisztító –
4000i sorozat

Series 4000i

 
A szennyező anyagok* 99,97%-
át eltávol.

Akár 60 m2-es helyiség
légtisztítására

Intelligens automatikus tisztítás

 

AC3858/50

Tiszta, szennyeződésmentes* levegő perceken

belül

Kiemelkedő teljesítmény. Egyszerű vezérlés.

A Philips légtisztító elbánik a láthatatlan szennyező anyagokkal és allergénekkel,

amelyek észrevétlenül behatolhatnak otthonába. A készülék segítségével egyetlen

gombnyomással gondoskodhat róla, hogy a beltéri levegő mindig tiszta legyen.

Kiváló teljesítmény

Intelligens automatikus tisztítás

Kiemelkedő szűrési hatékonyság

3 rétegű szűrő

Azonnali tisztítás

Könnyű irányítás

Légminőség színkódolva

Intelligens szűrő állapotjelzője

Levegőminőség-kijelző

Nyomon követés és szabályozás alkalmazás segítségével

Innovatív kialakítás

Automatikus környezeti világítás

Innovatív kialakítás
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Fénypontok

Intelligens automatikus tisztítás

Az intelligens szenzortechnológia valós időben

érzékeli és automatikusan eltávolítja a beltéri

levegőt szennyező három fő anyagot: a

részecskéket, a káros gázokat és a beltéri

allergéneket. A három mód (automata, alvás és

turbó) között könnyedén válthat.

Légminőség színkódolva

A légtisztító tetején megjelenő egyszerű

színkódolási rendszer segítségével könnyedén

beazonosíthatja a levegőminőséget

otthonában.

Kiemelkedő szűrés

A továbbfejlesztett VitaShield technológiával a

berendezés a mindössze 0,003 μm méretű

részecskék 99,97%-át eltávolítja, beleértve a

PM2,5-öt, a vírusokat, a baktériumokat, a

polleneket, a port és az állatszőrt, így

biztosítva, hogy Ön mindig tiszta levegőt

lélegezhessen be.

3 rétegű szűrő

Az előszűrő felfogja a port és a hajszálakat,

majd az aktivált szénszűrő eltávolítja a káros

gázokat és a kellemetlen szagokat. Mindezek

után a NanoProtect HEPA felfogja az

ultrafinom, mindössze 0,003 mikron méretű

részecskéket.

Intelligens szűrő állapotjelzője

Az egyszerű karbantartás érdekében a készülék

kijelzi a kiszűrt szennyező anyagok

mennyiségét és szűrő hátralévő élettartamát

Azonnali tisztítás

A kiemelkedő szűrőteljesítmény biztosítja a

tiszta levegő 500 m3/óra CADR-értékkel

történő szállítását. Új, háromdimenziós

levegőkeringtető rendszerünkkel egy 20 m2-es

szobában mindössze 6 perc* alatt tiszta levegő

biztosítható.

Levegőminőség-kijelző

Egy pillantással leolvashatja a valós idejű

levegőminőséget az otthonában, így nem kell

várnia a megnyugtató eredményre. A kijelző

háromféle anyagot jelenít meg: allergéneket,

gázokat és a PM2,5-szintet.

Nyomon követés és szabályozás alkalmazás

segítségével

A Clean Home+ alkalmazással bárhol és

bármikor szabályozhatja a légtisztítót és

ellenőrizheti a levegőminőséget otthonában.

Mivel az alkalmazás kompatibilis az Amazon

Alexával, egyszerűen a hangjával tudja

irányítani a légtisztítót.

Automatikus környezeti világítás

A világítás automatikusan a környezetéhez

igazodik, így Ön zavaró tényezők nélkül

élvezheti a készülék előnyeit.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Szoba mérete: akár 60 m²

CADR (Részecske): 500 m³/h

Ultra finom részecskék eltávolítása: akár 3 nm

PM2,5 méretű részecskék szűrése: 99,97 %

H1N1-vírus szűrése: 99,9 %

Baktériumok szűrése: 99,9 %

Energiahatékonysági besorolás: Magas

Szűrő ajánlott használati ideje: 36 **** hónap

Hangteljesítmény: < 70 dB (A)

Jellemzők

VitaShield

AeraSense technológia

Visszajelzés a levegőminőségről: Számozás

szerint

Gázérzékelő

PM2,5-érzékelő

Módok: Automatikus, turbó, alvó

Aerodinamikus kivitel: 270 fokos bemenet

Egészséges levegő zárolása és figyelmeztetés

Világításvezérlés: Be/Ki

Motor: egyenáram

Formatervezés és kidolgozás

Vezérlőpanel színe: Fekete

A kezelőpanel típusa: Érintés

A készülék anyaga: Műanyag/szövet

Dekorációs tárcsa anyaga: Műanyag

Szín(ek): Szürke/fehér

Műszaki adatok

Feszültség: 230 V

Frekvencia: 50 Hz

Vezetékhossz: 1,8 m

Energiaellátás: 60 W

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 9,4 kg

Tömeg, a csomagolással együtt: 11,7 kg

A termék mérete (Ho x Szé x Ma): 718*310*310

A csomagolás méretei (H x Sz x M):

784*366*370 mm

Logisztikai adatok

12NC kód: 883485850010

EAN csomagolás: 8710103906018

Csere

Beépített szűrő: FY4440/30

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Fenntarthatóság

Energiafogyasztás készenléti módban: 2 W

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Funkció

Fényérzékelő: Y

* A szűrőn áthaladó levegőből, a szűrési közegen 1

áthaladás hatékonyságát tesztelve, 5,33

cm/másodperc erősségű légáram estén. A tesztet

harmadik fél laboratóriumában végezték.

* A szűrőn áthaladó levegőből kiszűrt szennyező

anyagok 99,97%-a

* A szűrőn áthaladó levegőből az egyszeri tisztítás

elméleti ideje a CADR 500 m3/h érték 48 m3-es

szobamérettel való elosztása alapján (feltételezve,

hogy a szoba 20 m2 alapterületű és 2,4 m

belmagasságú).
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