
 

 

Philips 800 Series
Пречиствател на въздух

Пречиства стаи с размер до 49 

м²

190 м³/h скорост на подаване 
(CADR)
До 22 м2/527 ft2
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речиства въздуха за по-малко от 16 минути (1)

тстраняване на 99% от вирусите, алергените и замърсителите (2, 3, 6)

мо с едно натискане на бутона пречиствателят на въздух филтрира невидимите вируси, 

ргени или замърсители във вашия дом, за да го поддържа чист и безопасен. Пречиства бързо 

фективно благодарение на своята скорост на подаване на чист въздух (CADR) от 190 м³/ч.

Превъзходна ефективност
• Висока производителност, подходяща за стаи до 49 м²
• Филтрира 99,5% частици с размер до 0,003 микрона
• Премахва до 99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха
• Интелигентни сензори за интелигентно пречистване
• Изцяло тестван за качество, на което можете да се доверите

Безпроблемна работа
• Нощен режим с изключително тиха работа
• Ниска консумация на енергия

Контрол без усилия
• Дисплей за качество на въздуха
• Индикатор за интелигентния филтър
• Автоматичен режим и 2 ръчни нива на скорост



 Висока производителност

Мощната циркулация на въздушния поток 
ефективно покрива стаи с размер до 49 м² и 
разпределя чист въздух във всеки ъгъл на 
стаята. Това повишава производителността 
до 190 м³/час CADR (скорост на подаване 
на чист въздух). Почиства 20 м² за по-малко 
от 16 минути. (1)

Премахване на 99,5% от частиците

3-слойното филтриране с NanoProtect 
HEPA филтър, филтър с активен въглен и 
предфилтър улавя 99,5% от ултрафините 
частици с големина до 0,003 микрона (3), 
така че сте в безопасност от PM2.5, 
бактерии, полени, прах, пърхот на домашни 
любимци, миризми и други замърсители. 
Сертифициран от Европейския център за 
изследване на алергии.

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% вируси и 

аерозоли от въздуха (2). Също така тестван 
за коронавирус (4).

Интелигентни сензори

Сканира въздуха 1000 пъти в секунда, за да 
открие ултрафини частици. Отчита 
качеството на въздуха в реално време и 
интелигентно избира подходящата скорост 
за вашия дом (в автоматичен режим).

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.

Ниска консумация на енергия

Благодарение на енергийно ефективния си 
дизайн, пречиствателят работи на 
максимална мощност от 20 W. Това е 
еквивалентно на една стандартна крушка.

Дисплей за качество на въздуха

Вижте с един поглед качеството на въздуха 
във вашия дом в реално време. Дисплеят 
показва нивото на алергени и PM2.5 с 
интуитивен цветен пръстен

Автоматичен режим и 2 нива на 
скорост

Стартирайте уреда в интелигентен 
автоматичен режим или изберете от 2 нива 
на скорост: Нощен, Турбо – за да 
контролирате изцяло въздушния поток и 
нивото на звука.
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Работни характеристики
• CADR (частици, GB/T): 190 m³/h
• Тегло: 2,4 kg
• Размери (Д*Ш*В): 250*250*367
• Размер на стаята (NRCC): До 49 м²
• Филтрация: HEPA филтър, филтър с активен 
въглен, предфилтър

• Цвят(ове): Тъмносиво
• Сензор(и) за качество на въздуха: PM2.5 
частици

• Филтриране на частици: 99,5% при 0,003 
микрона

• Филтриране на алергени: 99,99%
• Филтриране на вируси и аерозоли: 99,9%

Използваемост
• Минимално ниво на звука (Нощен режим): 

19 dB
• Автоматичен режим
• Дължина на кабела: 1,6 m

• Спящ режим
• Ръчни настройки на скоростта: 2 (нощен, турбо)
• Обратна връзка за качеството на въздуха: 
Цветен пръстен

• Автоматична околна светлина: Не
• Максимално ниво на звука (Турбо режим): 49 dB 

(7)

Енергийна ефективност
• Максимална консумация на енергия: 20 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: &lt;=0.5 W

• Волтаж: 220-240 V

Поддръжка
• Резервен HEPA филтър: HEPA + филтър с 
активен въглен FY0293 – 12 месеца

• Сервизно обслужване: 2-годишна световна 
гаранция

•
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* (1) От въздуха, който преминава през филтъра, това е 
теоретично време за еднократно почистване, изчислено чрез 
разделяне на CADR 190 ?/h на размера на стаята от 49 ? (ако се 
приеме, че стаята е с площ от 20 ? и височина от 2,4 m).

* (2) Тест за скорост на намаляване на микробите, проведен в 
Airmid Health group Ltd., с тестване в тестова камера от 28,5 м³, 
замърсена с предаван по въздушен път грип A (H1N1). 
Пречиствател на въздуха сам по себе си не предпазва от Covid-
19, но може да бъде част от плана за защита на вас и 
семейството ви (агенция за опазване на околната среда на САЩ)

* (3)От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с натриев 
хлорид аерозол от iUTA съгласно DIN71460-1.

* (4)Тест за скорост на намаляване на микробите във външна 
лаборатория, в тестова камера, замърсена с аерозоли от птичи 
коронавирус (IBV), с филтър Philips HEPA NanoProtect.

* (5) Препоръчителният експлоатационен живот на устройството 
се основава на теоретично изчисление на средните годишни 
регионални стойности на вредните частици във въздух на 
открито и ежедневна употреба на пречиствателя за въздух в 
продължение на 16 часа в автоматичен режим.

* (6) Тествано върху филтърната среда за ефективност на 1 
преминаване при въздушен поток 5,33 см/сек от независима 
лаборатория/От въздуха, който преминава през филтъра, тестван 
по JISB 9908-2011

* (7) Изчисленото средно звуково налягане на 1,5 метра от 
устройството въз основа на измервания съгласно IEC 60704. 
Нивото на звуковото налягане зависи от конструкцията на 
стаята, декорацията и позиционирането на устройството и 
слушащото лице.
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