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вентилатор и 
отоплителен уред 3 в 1
Пречиства стаи с размер до 

42 м²

Скорост на подаване на чист 
въздух (CADR) от 165 м³/ч
HEPA филтри и филтри с 
активен въглен
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речистете, освежете и затоплете 
ома си по всяко време
ечиствателят за въздух „3 в 1“ на Philips поддържа домовете чисти и комфортни. Той ви дава 

плина през зимата и прохлада през лятото, непрекъснато почиствайки въздуха – отстранява 

,95% от частиците, като най-малките известни вируси, със своята HEPA филтрираща система.

Контрол без усилия
• 3 настройки за скорост за режимите на пречистване с нагревател и вентилатор
• Дизайн без перки за допълнителна безопасност
• 3-степенна настройка за показване на светлините, включително режим на заспиване
• Лесна работа с магнитно дистанционно управление

Разширено пречистване на въздуха
• Сензор за качество на въздуха, температура и състояние на филтъра
• До 165 м³/ч CADR *: пречиства помещения до 42 м² **
• Премахва 99,95% от частиците с размер до 0,003 микрона

Пълен комфорт по отношение на въздуха
• Регулируемата 350° осцилация достига навсякъде, където имате нужда
• Cools you with clean, refreshing air
• Затопля ви с чист и носещ уют топъл въздух



 Скорост на подаване на чист въздух 
(CADR)

Функцията за пречистване е подходяща за 
помещения с размер до 42 м² **. Оптимална 
конструкция от 360° на отвора за входящия 
въздушен поток и висока производителност 
на пречистване с ефективност на 
филтриране на ултрафини частици при 
скорост на подаване на чист въздух 
(CADR)* до 165 м³/час. Той може 
ефективно да почисти въздуха в помещение 
от 20 м² за 17,5 минути.

Филтриране с 3 слоя

3-слойна филтрация с NanoProtect HEPA, 
активен въглен и предфилтър улавят 99,95% 
от частиците с размер до 0,003 микрона, по-
малки от най-малкия известен вирус***, 
отстранявайки бактерии, полен, прах, 
PM2.5, пърхот от домашни любимци, 
прахови акари, спори на мухъл, миризми, 
газове, аерозоли и други замърсители.

Сензор за качеството на въздуха

Сензорът за качество на въздуха открива 
частици във въздуха, по-малки от 2,5 µm, и 
показва качеството в реално време с 
цифрова и цветно кодирана обратна връзка. 
Цветната лента осигурява визуална 
индикация за високото качество на въздуха 
в помещенията, вариращо от синьо (добро), 
лилаво (задоволително), розово (лошо) до 
червено (много лошо). Дисплеят в реално 
време показва също вътрешната 
температура и предупреждение за смяна на 
филтъра.

Режим на пречистване с вентилатор

Подава лек поток свеж въздух – идеален, за 
да направи помещенията с по-висока 
температура по-комфортни. Режимът на 
вентилатор подава само пречистен въздух, 
като гарантира, че дишате и се 
наслаждавате на чист и освежаващ въздух у 
дома.

Режим на пречистване с нагревател

Керамичната технология загрява въздуха 
само за 3 секунди, за да се справи бързо с 
по-хладната среда. Режимът на нагревател 
подава само пречистен въздух, като Ви 
позволява да дишате и да се наслаждавате 
на чист и носещ уют въздух у дома.

350° осцилация

Регулируемата 350° осцилация позволява 
въздухът да циркулира в цялото помещение 
според необходимостта.

3 настройки за скорост

Изберете от 3 нива на скорост на 
вентилатора: 7,5 W, 15 W и 25 W – или 3 
нива на скорост на топлина: 1250 W, 
1500 W и 2200 W. Той винаги доставя 
пречистен въздух при всяка настройка, така 
че да се наслаждавате и дишате чист въздух 
.
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Технически спецификации
• Дължина на кабела: 1,8 m
• Волтаж: 220 – 240 V
• Цвят(ове): Черен металик
• Тегло с опаковката: 7,2 kg
• Честота: 50 – 60 Hz
• Обратна връзка за качеството на въздуха: 
Цифрово и цветово кодирано

• Сензор за качеството на въздуха: Частица 
(PM2.5)

• Размери на опаковката (Д x Ш x В): 31 cm x 30 
cm x 64 cm

• Размери на продукта (Д x Ш x В): 25 cm x 25 cm 
X 59 cm

• Пречистване на 360°
• Тип контролен панел: Осезание
• Таймер за автоматично изключване
• Предпазна блокировка за деца
• Дисплей: Светодиоден екран
• Спящ режим
• 3-степенна настройка на топлината: 1250 W – 

1500 W – 2200 W
• Потребителски интерфейс
• Настройка на вентилатора с 3 скорости: 7,5 – 15 

– 25 W
• CADR (частица) *: 165 м³/ч
• Филтриране на частици ***: 99,95% (0,003 um)

• Препоръчителен живот на филтъра ******: 24 
месеца

• Ниво на звука: 34 – 48 dB
• Подходяща площ за пречистване **: 42 м2
• Ниво на филтриране на вируси ****: 99,9%
• Ниво на филтриране на бактерии *****: 99 %

Дизайн и покритие
• Материал на основния корпус: Пластмаса

Сервизно обслужване
• 2-годишна световна гаранция

Тегло и размери
• Тегло на продукта: 4,9 kg
• Резервен филтър:: FYM220/30

Съдържание
• 3-в-1 пречиствател
• Вграден филтър
• Дистанционно управление

Филтрационни слоеве
• Активен въглен
• Филтър HEPA
• Предфилтър
•
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Спецификации
Пречиствател, вентилатор и отоплителен уред 3 в 1
Пречиства стаи с размер до 42 м² Скорост на подаване на чист въздух (CADR) от 165 м³/ч, HEPA 
филтри и филтри с активен въглен

* CADR се тества от сертифицирана лаборатория на трета страна 
съгласно GB/T18801-2015. След подобрения в нашия метод на 
тестване и контрол на качеството на продукцията ние 
подобрихме CADR стойностите на продуктите си.

* Ако закупите продукт, при който тази информация все още не е 
актуализирана на кутията, бъдете сигурни, че продуктът работи 
при по-високите спецификации, споменати онлайн.

* * Размерът на стаята от 42 м² е изчислен съгласно стандарта 
NRCC-5401 с цигарен дим; CADR тествано съгласно GB/
T18801-2015.

* ** Тествани през 2020 г. от iUTA в съответствие с DIN71460-1 
при използване на аерозол от натриев хлорид.

* * * * От въздуха, който преминава през филтъра, тест за скорост 
на намаляване на микробите, с резултат след 40 минути с уред в 
режим MAX (МАКС.), в тестова камера с площ от 28,5 м³, 
замърсена с въздушно пренасян грип A (H1N1). Тестът е 
проведен от Airmid Health group Ltd.

* * * * Пречиствателят на въздух сам по себе си не предпазва от 
Covid-19, но може да бъде част от плана да защитите себе си и 
семейството си (Агенцията за опазване на околната среда на 
САЩ).

* * * * *От въздуха, който преминава през филтъра, тествано от 
лаборатория на трета страна в камера от 30 м³ съгласно 
GB21551.3-2010, (Staphylococcus Albus 8032 като бактерия за 
тестване).

* * * * * * Препоръчителният експлоатационен живот е 
теоретично изчисление, базирано на средно ниво на частици във 
въздуха на открито от 35 µg/m³, пречиствател, работещ с най-
ниско ниво на скорост в помещение от 39 м² в продължение на 
16 часа на ден.
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