
 

Čistička vzduchu

Series 800

 
Odstraňuje 99,5 % částic o vel.
3 nm

Barevný ukazatel kvality
vzduchu

Až 49 m2

Automatický režim a režim
spánku

 

AC0830/10

Odstraní 99,5 % vzduchem

přenášených alergenů

Nová čistička vzduchu Philips řady 800 – malé, ale efektivní zařízení, které do

vašeho domova vnese čistý vzduch kompaktním a jednoduchým způsobem.

Kompaktní, ale účinné čištění

Účinné čištění

Kompaktní velikost

Účinné čištění

Jednoduché ovládání jedním tlačítkem

Režim inteligentního automatického čištění

Barevný ukazatel pro kvalitu vzduchu v reálném čase

Tiché jako šepot

Mimořádně tichý provoz s tlumeným světlem v režimu spánku



Čistička vzduchu AC0830/10

Specifikace Přednosti

Výkon

Velikost místnosti: Až 49 m²

CADR (částice): 190 * m³/h

Odstranění částic o velikosti 0,3 µm: 99,5 %

Odstranění ultrajemných částic: 0,003 µm

Odfiltruje PM2.5: 99,5 %

Filtruje virus H1N1: 99,9 %

Filtruje bakterie: 99 %

Hodnocení energetické účinnosti: Vysoká

Hlučnost: 35–61 dB(A)

Funkce

VitaShield: Ano

Technologie AeraSense: Ano

Ukazatel kvality vzduchu: Kroužek AQI

Snímač PM2,5: Ano

Režimy: Automatický, Spánkový, Turbo

Funkce alarmu a zámečku na zajištění

ochrany zdravého vzduchu: Ano

Ovládání osvětlení: Zapnuto/vypnuto

Motor: střídavý proud

Design a provedení

Barva(y): Šedá

Barva ovládacího panelu: Černá

Typ ovládacího panelu: Dotykový panel

Technické údaje

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50 Hz

Délka kabelu: 1,6 m

Spotřeba: 22 W

Hmotnost a rozměry

Hmotnost produktu: 2,4 kg

Hmotnost včetně balení: 3 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V): 250 x 250 x 367

Výměna

Integrovaný filtr: FY0293

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Spotřeba v pohotovostním režimu: <0,5 W

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Inteligentní automatické čištění

Režim inteligentního automatického čištění

s profesionálním senzorem automaticky

detekuje i sebemenší změny vzduchu

a reaguje na ně.

Barevný ukazatel kvality vzduchu

Čtyřstupňový barevný ukazatel kvality vzduchu

v reálném čase, od modré (dobrá) až po

červenou (špatná), poskytuje jistotu, pokud jde

o kvalitu vzduchu ve vašem domově.

Účinné čištění

Efektivní výsledek čištění: s 3D cirkulací

vzduchu vyčistíte místnost o rozloze 20 m2 za

méně než 16 minut*.

Tiché jako šepot

V režimu spánku se světlo ztlumí a čistička

nevydává téměř žádné zvuky – pouhých

35 db(A)* – abyste si během spánku dopřáli

čistý vzduch. Ideální na použití v ložnici nebo

dětském pokoji.

Kompaktní velikost

Kompaktní velikost, snadno se vejde do každé

domácnosti. Vhodné pro místnosti o velikosti

49 m2.*

Účinné čištění

Je prokázáno, že zachytí 99,5 %* mimořádně

jemných částic o velikosti pouhých 0,003 um

(800krát menších než PM2,5). Je efektivní při

odstraňování alergenů, včetně pylu, prachu,

roztočů a zvířecích chlupů. Filtr vysoké úrovně

s pevnou a stabilní strukturou zároveň zajišťuje

odstranění 99,9 %* bakterií a virů (test H1N1

ve společnosti Airmid). Vrstva aktivního uhlí

umožňuje účinně absorbovat pachy a těkavé

organické látky včetně benzenu, toluenu atd.

Zajistí, že budete vždy dýchat jen zdravý

vzduch.

* CADR je testovaný v certifikované nezávislé laboratoři

podle normy GB/T18801-2015.

* Vypočítáno podle norem NRCC-54013 s využitím testu

rychlosti čištění vzduchu od cigaretového kouře CADR

v souladu s normou GB/T18801-2015.

* Čistička vzduchu Philips zachytí 99,5 % částic o velikosti

pouhých 0,003 mikronů procházejících filtrem. V rámci

vzduchu procházejícího filtrem bylo laboratoří

dodavatele provedeno testování jednoprůchodové

efektivity filtračního média při průtoku vzduchu

5,33 cm/s.

* Filtr byl testován pomocí aerosolu NaCI podle

DIN71460-1 v organizaci iUTA.

* Jde o teoretický čas pro jednorázové čištění, který se

vypočítá vydělením CADR 190 m3/h velikostí pokoje

48 m3 (předpokládaná velikost pokoje 20m2 na ploše

podlahy a výška pokoje je 2,4 m).

* Testováno institutem China Testing & Inspection

Institute for Household Electric Appliances podle normy

GB21551.3-2010. Staphylococcus albus jako testovací

bakterie.

* Test míry mikrobiální redukce byl proveden společností

Airmid Healthgroup Ltd. Testování probíhalo v testovací

komoře o velikosti 28,5 m3, která byla kontaminována

polétavým virem chřipky A (H1N1).
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