
 

Пречиствател и

овлажнител на въздух

2000i Series

  Пречиства стаи с размер до 65 м²

Размер на стаята: 65/30 m2*

500 мл/ч скорост на овлажняване

Свързване с приложението

CleanHome+

 

AC2729/50

Вдишайте разликата
Премахва 99,97% частици с размер до 0,003 микрона

Визуализирайте и контролирайте своя въздух – навсякъде и по всяко време. Този

пречиствател и овлажнител 2 в 1 балансира своите две функции за работа в помещения до

65/30 m2* срещу замърсители, дискомфорт от сухия въздух, вредни газове, частици,

бактерии и вируси.

Отлично качество

До 250 м³/h CADR: Пречиства стаи до 65 м²

VitaShield филтрира 99,97% от частиците до 0,003 микрона (3)

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

Технология NanoCloud за хигиенично овлажняване

Автоматично овлажняване до 500 мл/ч с 4 настройки

Безпроблемна работа

AeraSense точно засича и показва качеството на въздуха

Изцяло тестван за качество, на което можете да се доверите

Нощен режим с изключително тиха работа

Настройки за 2 в 1 и за работа само като пречиствател, с автоматичен и ръчен режим

Контрол без усилия

Проследявайте и управлявайте с приложението

Ниска консумация на енергия
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Акценти

Усъвършенствано пречистване

Ключовият индикатор за производителността на

пречиствателя е CADR (скорост на подаване на чист

въздух): чистият въздушен поток, генериран за 1 час.

Колкото по-висока е CADR, толкова по-бързо се

извършва пречистването. Колкото по-замърсена е

стаята, толкова по-висока трябва да е CADR. Този

пречиствател има CADR от 250 м³/ч (1) и може

ефективно да пречиства цяла стая до 65 м² (2).

Премахване на 99,97% от частиците

VitaShield е високоефективна 3-слойна филтрираща

система, която улавя частици с размер до 0,003

микрона. Първо, предфилтърът улавя големи частици

като прах и косми. След това NanoProtect HEPA

филтърът премахва 99,97% от частиците до 0,003

микрона (3), както и PM2.5, бактерии, полени, прах,

пърхот от домашни любимци и други замърсители.

Накрая, филтърът с активен въглен отстранява газове

и неприятни миризми.

Премахване на вируси до 99,9%

Улавя аерозоли, включително тези, които могат да

съдържат респираторни вируси. Тествано независимо

от airmid health-group за отстраняване на до 99,9% от

вирусите и аерозолите от въздуха (5).

Технология NanoCloud

Технологията NanoCloud за естествено изпаряване

овлажнява въздуха с 99% по-малко бактерии (6) и без

да оставя бял прах или мокри петна (7) върху вашите

мебели или повърхности.

Автоматично овлажняване

Бързо овлажнява въздуха с до 500 мл/ч (2) скорост на

овлажняване с вода. Той усеща нивото на влажност

във въздуха и автоматично овлажнява до желаното

ниво. Изберете 40%, 50%, 60% или 70% за целево

ниво на влажност и овлажнителят автоматично ще се

включва или изключва, за да достигне желаното ниво

на влажност.

Сензори AeraSense

Сензорът AeraSense сканира въздуха 1000 пъти в

секунда и с един поглед показва качеството на

въздуха във вашия дом. Дисплеят показва нивото на

алергени и PM2.5 в цифрова форма, както и с

интуитивен цветен пръстен.

Качество, на което можете да се доверите

Пречиствателите на Philips преминават през 170

задължителни и строги теста за проверка, преди да

бъдат пуснати от завода. Те са подложени на строги

тестове за живот и издръжливост при непрекъсната

работа 24/7.

Изключително тиха работа

В нощен режим светлините на дисплея са

приглушени и пречиствателят работи почти

безшумно за чист въздух, докато спите.

Сертифициран от Quiet Mark.

Автоматичен и ръчен режим

Превключвайте между режимите "2 в 1" и "само

пречиствател" само с едно натискане на бутон. В

автоматичен режим сензорите интелигентно

избират правилната скорост за вашия дом. Пуснете

пречиствателя в някой от автоматичните режими

(общ или за алергени), режим за сън или изберете от

4 скорости: Скорост 1, 2, 3 и Турбо – за да

контролирате изцяло въздушния поток и нивото на

звука.
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Спецификации

Представяне

CADR (частици, GB/T) (1): 250 m3/h

Скорост на овлажняване (8): 500 мл/ч

Подходяща площ за пречистване (2): До 65 м²

Филтриране: HEPA филтър, филтър с активен въглен,

предфилтър

Филтриране на частици (3): 99,97% при 0,003

микрона

Филтриране на вируси и аерозоли (5): 99,9%

Технология VitaShield

Дисплей за качеството на въздуха

Технология AeraSense

Ниво на частиците (PM2.5)

Индексно показване на алергени на закрито (IAI)

Ниво на влажност

Ниво на влажност

Обратна връзка за качеството на въздуха: Цветен

пръстен, цифрово показание

Употреба

Автоматични режими: Общ и за алергени

Ръчни настройки на скоростта: 1, 2, 3, Турбо

Настройки за влажност: 40%, 50%, 60%, 70%

Дължина на кабела: 1,8 м

Мобилност: 4 колела

Енергийна ефективност

Максимална консумация на енергия: 35 W

Мощност на потребление в режим на готовност: <

2 W

Напрежение: 220 – 240 V

Възможности за свързване

Приложение, свързва се чрез Wi-Fi: Clean Home+

Съвместимост със смартфон: iPhone и Android

устройства

Тегло и размери

Тегло: 8,00 кг

Размери (Д*Ш*В): 396*230*580 см

Цвят (цветове): Бяло

Воден резервоар: 3 л

Сервиз

2 години международна гаранция

* (1) CADR: тествано от трета страна съгласно GB/T 18801-2015.

* (2) Изчислено съгласно стандарта NRCC-54013 с цигарен дим

CADR тествана съгласно GB/T18801-2015.

* (3)Тествано във филтърна среда с аерозол с NaCl, класифициран

при 3 nm в съответствие с DIN71460-1, през 2017 г. от

изпитателна лаборатория на трета страна.

* (5) Тест на Airmid Healthgroup Ltd. за скорост на намаляване на

микробите в тестова камера с площ от 28,5 м³, замърсена с

въздушен грип A (H1N1).

* (6) В сравнение със стандартните ултразвукови овлажнителни

модули, които не съдържат допълнителна технология за

намаляване на разпространението на бактерии, тествани от

независима лаборатория

* (7) Отлагането на минерали върху мебели е тествано от

независима лаборатория за период от 3 часа съгласно DIN 44973,

IUTA e.V.

* (8) Тествано според GB/T 23332-2018 в независима лаборатория.

Начална температура 23±2°C и относителна влажност от 30±2%

RH
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