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Eltávol. a 3 nm-es részecskék
99,9%-át

Szoba mérete: 28-48 m²

PM2,5, gáz és allergén
visszajelzése

 

AC4558/50

Egészségesebb levegő, folyamatosan
Töltse meg otthonát tiszta, egészséges levegővel

A Philips új, 4500i sorozatú légtisztítója egy hatékony és stílusos megoldás, amely

kiegészíti otthona lakberendezési stílusát, miközben csökkenti a PM2,5 részecskék,

a káros gázok és az allergének mennyiségét.

Intelligens tisztítás az egészséges levegő érdekében, mindenkor

Intelligens érzékelés és automatikus levegőtisztítás

Gyors és hatékony tisztítás

Gyors levegőtisztítás

Kiemelkedő részecskeeltávolítási teljesítmény

Kiemelkedő gázeltávolítási teljesítmény

Tanúsítottan ajánlott allergiásoknak

Lássa és szabályozza a levegő összetételét bárhol és bármikor

Valós idejű visszajelzés a levegőminőségről

4 színű színtárcsa az egyszerű felügyelet érdekében

Nyomon követés, megfigyelés és ellenőrzés az okostelefonos alkalmazás

segítségével

Kiváló formatervezés és felhasználóbarát kialakítás

Klasszikus, minimalista termékkialakítás

Különösen csendes működés



Légtisztító AC4558/50

Fénypontok

Intelligens érzékelés és automatikus

üzemmód

Az intelligens érzékelő a levegő legkisebb

változásait is érzékeli, az optimális tisztítási

teljesítmény érdekében pedig automatikusan

szabályozza a ventilátor fordulatszámát. A

légtisztító 4 speciálisan kialakított automatikus

üzemmóddal rendelkezik, amelyek az Ön

igényeinek megfelelően optimalizálják a

levegő minőségét: általános, szennyezés, gáz

és allergén, így garantáltan tiszta lesz a levegő

a lakásában.

Gyors levegőtisztítás

A 400 m3/órás CADR (tisztalevegő-előállítási

sebesség) értéknek köszönhetően egy 20 m2-

es helyiség levegője kevesebb mint 8 perc

alatt tisztítható meg.

Kiváló részecskeeltávolítás

A továbbfejlesztett VitaShield technológiának

köszönhetően a légtisztító hatékonyan távolítja

el a 0,003 um méretű (a PM2,5-nél 800-szor

kisebb) részecskék 99,97%-át, beleértve a

PM2,5-öt, a vírusokat, a baktériumokat, a

polleneket, a port és az állatszőrt is.*

Gondoskodik róla, hogy a nagy szennyezési

időszakok során is egészséges levegőt

lélegezzen be.

Kiemelkedő gázeltávolítás

A továbbfejlesztett VitaShield technológiával

ellátott levegőtisztító hatékonyan távolítja el a

káros gázokat, pl. a formaldehidet, az illékony

szerves vegyületeket és a szagokat, és

biztonságos szinten* tartja őket. Az aktivált

szénből készült nanopórusok 28 futballpálya

méretű abszorpciós felületet képeznek a nagy

teljesítmény és az illékony szerves vegyületek

egész élettartam alatt való hatékony elnyelése

érdekében.

Tanúsítottan ajánlott allergiásoknak

A speciálisan kialakított, rendkívül érzékeny

allergén üzemmódnak köszönhetően a

levegőtisztító hatékonyan észleli és csökkenti

a pollenhez hasonló allergének mennyiségét.

A terméket az Európai Központi Allergiakutató

Alapítvány (ECARF) allergiabarátnak

minősítette.

Valós idejű visszajelzés a levegőminőségről

Valós idejű PM2,5 numerikus kijelzőnek és a

beltérben érzékelhető gáz-/allergénindexnek

köszönhetően a láthatatlan levegőminőség

láthatóvá válik, így mindig kézben tarthatja

otthona levegőminőségét. A professzionális

PM2,5-érzékelő valós időben nyújt

visszajelzést a beltéri levegő minőségéről. A

pontos és fejlett gázérzékelő képes érzékelni a

káros gázokat, és megjeleníteni a

potenciálisan károk gázok mennyiségét.

Levegőminőség 4 szín alapján

A színtárcsa egy további vizuális jelzés, amely

kék (jó) és piros (gyenge) színek között mozog,

ezzel jelezve a beltéri levegő minőségét.

Alkalmazással is összekapcsolható

Az alkalmazás segítségével bárhonnan,

bármikor szabályozhatja a légtisztítót. Az

alkalmazásban ellenőrizheti a levegő

minőségét, és összehasonlíthatja otthona

levegőminőségét a kültéri levegő minőségével

– így Ön nyugodt lehet, bárhol is tartózkodik

éppen. Az alkalmazással a

ventilátorsebességet is módosíthatja, és a

szűrők állapotát is ellenőrizheti.

Klasszikus, minimalista kialakítás

A trendi otthonoknak megfelelő klasszikus,

minimalista termékkialakításának

köszönhetően bármilyen stílushoz passzol.

Legyen egészséges, legyen stílusos.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Szoba mérete: 28–48 m²

CADR (Részecske): 400* m³/h

0,3 µm méretű részecskék eltávolítása:

99,97 %

Ultra finom részecskék eltávolítása: akár 3* nm

Kiszűri a H1N1 vírust: 99,9* %

Kiszűri a baktériumokat: 99,9* %

Részecske CCM: P4

Ajánlott szűrő élettartam: 4800 óra

Hangteljesítmény: 34-64 dB (A)

Jellemzők

VitaShield

AeraSense technológia

Visszajelzés a levegőminőségről: Számozás

szerint

Gázérzékelő

PM2.5 érzékelő

Módok: 4 automatikus üzemmód

Ventilátorsebesség: Alvás, 1., 2., Turbó

Gyermekzár

Egészséges levegő zárolása és figyelmeztetés

Világításvezérlés: Be/Ki

Motor: egyenáram

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Fehér

Vezérlőpanel színe: Pezsgőszínű

A kezelőpanel típusa: Érintőpanel

Műszaki adatok

Feszültség: 220 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 1,85 m

Energiaellátás: 65 W

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 7,10 kg

Tömeg, a csomagolással együtt: 11,10 kg

A termék mérete (Ho x Szé x Ma): 358 x 253 x

672

A csomagolás méretei (H x Sz x M): 463 x 313

x 770 mm

Logisztikai adatok

12NC kód: 883455850010

EAN csomagolás: 8710103892663

Csere

AC-szűrő: FY3432/10

HEPA-szűrő: FY3433/10

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Energiafogyasztás készenléti módban: < 2 W

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

* Az egyszeri tisztítás elméleti ideje a CADR 400 m3/h

érték 48 m3-es szobamérettel való elosztása alapján

(feltételezve, hogy a szoba 20 m2 alapterületű és 2,4 m

belmagasságú).

* Harmadik fél által tesztelve a GB/T 18801-2015

szabvány előírásainak megfelelően.

* A szűrőt az iUTA a DIN71460-1 szabványnak

megfelelően nátrium-klorid aeroszollal tesztelte.

* Az Airmid Healthgroup Ltd. vállalatnál végzett,

mikrobiális redukció mértékére irányuló teszt alapján,

amelyet levegő útján terjedő A(H1N1) influenzával

fertőzött, 28,5 m3-es tesztkamrában végeztek el.

* Harmadik fél laboratórium által mért aktív szénszűrő

közeg, a pórusméret többnyire 1 nm – 2 nm, az aktív

szén AC-felülete pedig 1070 m2/g. A futballpálya

felülete a szabványos nemzetközi futballpálya-méreten

alapul.

* A GMT által 30 m3 méretű kamrában mérve a

GB21551.3-2010 előírásainak megfelelően. A vizsgálat

a 8032 számú (Staphylococcus albsp) baktériummal

történt.
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