
 

Пречиствател на

въздух

Series 4500i

 
Премахва 99,97% от частиците до 3

nm

Дисплей за PM2.5, алергени и газ

До 48 м2/516 ft2

Авто, режим за сън и приложение

 

AC4550/50

Винаги по-здравословен въздух
Декорирайте дома си с чист и здравословен въздух

Пречиствателите на въздух на Philips от новата серия 4500i са създадени, за да допълват

дизайна на дома ви с ефективно и стилно решение за намаляване не PM 2,5, вредните газове

и алергените в дома ви.

Винаги интелигентно пречистване за здравословен въздух

Интелигентни сензори и интелигентно автоматично пречистване

Бързо и ефективно пречистване

Бърз резултат от пречистването

Отличен резултат при премахване на частици

Отличен резултат при премахване на газове

Сертифициран като подходящ за хора с алергии

Вижте и контролирайте въздуха си по всяко време и навсякъде

Обратна връзка в реално време за качеството на въздуха

Лесен пръстен с 4-цветен дисплей за лесно наблюдение

Следете, наблюдавайте и управлявайте с вашето приложение за смартфон

Превъзходен дизайн и лесно използване

Класически минималистичен продуктов дизайн

Изключително тиха работа



Пречиствател на въздух AC4550/50

Акценти

Интелигентен сензор и автоматични режими

Интелигентен сензор открива дори и най-малката

промяна във въздуха и автоматично регулира

скоростта на вентилатора за оптимална

производителност на пречистването. Пречиствателят

предлага 4 специални автоматични режима, за да

оптимизирате въздуха според вашите нужди: общ,

замърсяване, газове и алергени, като създава

безопасен рай във вашия дом.

Бърз резултат от пречистването

Със CADR (нива на доставяне на чист въздух) за

частици от 400 м3/час той пречиства въздуха в стая

от 20 м2 за по-малко от 8 минути*.

Ненадминато премахване на частици

Захранван от надстроената технология VitaShield,

пречиствателят на въздух ефективно премахва

99,97% от частиците, малки колкото 0,003 um (800

пъти по-малки от PM2.5), включително PM2.5, вируси,

бактерии, полени, прах и животински пърхот*. Той

гарантира, че дишате здравословен въздух дори през

много замърсени сезони.

Отлично премахване на газове

Оборудван с надградената технология VitaShield,

пречиствателят на въздух ефективно намалява

вредните газове, като например формалдехид,

летливи органични вещества и миризми, и ги

поддържа в безопасни стойности*. Порите с

наноразмер от активен въглен образуват повърхност

за абсорбиране с размер на 28 футболни игрища за

висока ефективност и продължителност на

пречистването от TVOC.

Сертифициран като подходящ за хора с алергии

Със специално проектиран, изключително

чувствителен режим той ефективно открива и

намалява алергени, като например полени.

Сертифициран като подходящ за хора с алергии от

ECARF (European Center for Allergy Research

Foundation).

Обратна връзка в реално време за качеството на

въздуха

PM2.5 числов дисплей в реално време, индекс за

вредните газове и алергени в помещението, като

прави невидимото качество на въздуха видимо, за да

гарантира, че винаги държите нещата под контрол –

Захранван от: PM2.5 сензор, стандартен

професионален сензор за качество, който предоставя

обратна връзка в реално време за качеството на

въздуха в помещението ви. Точен и усъвършенстван

сензор за газове, който може да открива вредни

газове и да показва нивото на потенциални вредни

газове.

Качество на въздуха в 4 цвята

Цветният пръстен предоставя допълнително

визуално означение, вариращо от синьо (добро) до

червено (лошо), за да представи качеството на

въздуха в помещението.

Свързано с приложение

С помощта на приложението можете да

контролирате пречиствателя на въздуха навсякъде,

по всяко време. Проверете качеството на въздуха в

приложението, за да сте сигурни, където и да сте, и

да сравнявате качеството на въздуха в помещението

с качеството на въздуха отвън. Можете също така да

използвате приложението, за да променяте

скоростта на вентилатора и да проверявате

състоянието на филтъра.

Класически минималистичен дизайн

Класически минималистичен продуктов дизайн за

модерни домове, лесно пасва на всеки интериорен

стил. Останете здрави, останете стилни.

Изключително тиха работа

В спящ режим светлините на дисплея са приглушени

и пречиствателят работи почти безшумно за чист

въздух, докато спите – сертифицирано от Quietmark.
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Спецификации

Представяне

Размер на стаята: 28 – 48 м²

CADR (частици): 400* м³/ч

0,3 µm премахване на частици: 99,97 %

Премахване на ултрафини частици: малки колкото

3* нм

Филтрира вируса H1N1: 99,9* %

Филтрира бактерии: 99,9* %

CCM за частици: P4

Препоръчителен живот на филтъра:

4800 час(а)

Мощност на звука: 34 – 64 dB(А)

Характеристики

VitaShield

Технология AeraSense

Обратна връзка за качеството на въздуха: Цифров

Сензор за газове

Сензор за PM 2,5

Режими: 4 автоматични режима

Скорост на вентилатора: Спящ, 1, 2, Турбо

Заключване за деца

Предупреждение и блокировка за защита на чистия

Предупреждение и блокировка за защита на чистия

въздух

Управление на светлината:

Вкл./Изкл.

Мотор: DC

Дизайн и покритие

Цвят (цветове): Бяло

Цвят на контролния панел: Светлосребърно

Тип контролен панел: Чувствителен на допир панел

Технически данни

Напрежение: 220 V

Честота: 50/60 Hz

Дължина на кабела: 1,85 м

Захранване: 65 W

Тегло и размери

Тегло на продукта: 7,00 кг

Тегло с опаковката: 11,04 кг

Размери на продукта (Д x Ш x В): 358 x 253 x 672

Размери на опаковката (Д x Ш x В): 463 x 313 x

770 мм

Логистични данни

12NC код: 883455050010

EAN F-кутия: 8710103892656

Резервни части

Филтър AC: FY3432/10

Филтър HEPA: FY3433/10

Страна на произход

Произведено в: Китай

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Мощност на потребление в режим на готовност: <

2 W

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Сервиз

2 години международна гаранция

* Това е теоретично време за еднократно почистване, изчислено

чрез разделяне на CADR 400 м3/ч на размера на стаята от 48 м3

(ако се приеме, че стаята е с площ от 20 м2 и височина от 2,4 м).

* Тествано от трета страна съгласно GB/T 18801-2015.

* Филтърът е тестван с аерозол NaCl от iUTA съгласно DIN71460-

1.

* Тест за скорост на намаляване на микробите в Airmid Healthgroup

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

грип A (H1N1).

* Носител с активен въглен, измерен от лаборатория на трета

страна, показва, че размерът на повечето пори е 1 – 2 нм, а AC

повърхността на активния въглен е 1070 м2/г. Общата

повърхност на активния въглен на филтъра с размер на 1

футболно игрище е базирана на размера за футболно игрище

според стандарта int'l

* Тествано от GMT в 30 м3 стая съгласно GB21551.3-2010,

(Staphylococcus albsp) 8032 като бактерия за тестване.
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