
Čistička vzduchu
Philips – řada 2000

Series 2000

 
Odstraňuje 99,97 % alergenů*

Čistí místnosti o vel. až 39 m2

Inteligentní automatické čištění

 

AC2958/53

Čistý vzduch bez alergenů* během několika

minut

Vynikající výkon. Snadné ovládání.

Čistička vzduchu Philips se postará o neviditelné znečišťující látky a alergeny, které

mohou vniknout do vašeho domova. Pouhým stisknutím tlačítka zajistíte, že bude

vzduch ve vašem interiéru vždy čistý.

Vynikající výkon

Inteligentní automatické čištění

3vrstvý filtr

Okamžité čištění

Snadné ovládání

Barevné značení kvality vzduchu

Inteligentní indikátor stavu filtru

Sledování a ovládání prostřednictvím aplikace

Inovativní design

Automatické přizpůsobení světla okolí

Mimořádně tichý provoz

Inovativní design

Režim Jemný
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Přednosti

Inteligentní automatické čištění

Technologie Smart sensing v reálném čase

detekuje a automaticky odstraňuje všechny tři

hlavní hrozby vzduchu v interiérech: částice,

škodlivé plyny a alergeny. Můžete snadno

přepínat mezi 4 režimy: Auto, Spánek, Jemný

a Turbo.

Barevné značení kvality vzduchu

Zjistěte snadno kvalitu vzduchu ve své

domácnosti prostřednictvím jednoduchého

systému barevného značení na vrchní části

čističky vzduchu.

3vrstvý filtr

Předfiltr zachycuje prach a chlupy. Za ním

následuje filtr s aktivním uhlím, který

odstraňuje škodlivé plyny a nepříjemný

zápach. Poslední vrstvu tvoří filtr NanoProtect

HEPA, jenž zachycuje mimořádně jemné

částice o velikosti pouhých 0,003 μm.

Inteligentní indikátor stavu filtru

Sledujte množství filtrovaných znečišťujících

látek i zbývající životnost filtru pro snadnou

údržbu

Okamžité čištění

Vynikající filtrační výkon navyšuje množství

dodávaného čistého vzduchu (CADR) na

330 m3/h. Dopřejte si čistý vzduch v místnosti

o velikosti 20 m2 za pouhých 9 minut* s naším

novým systémem 3D cirkulace vzduchu.

Sledování a ovládání prostřednictvím

aplikace

Ovládejte čističku vzduchu a mějte přehled

o kvalitě vzduchu ve své domácnosti kdykoli

a kdekoli pomocí aplikace Clean Home+. Je

kompatibilní se službou Amazon Alexa, takže

můžete čističku ovládat pouhým hlasem!

Automatické přizpůsobení světla okolí

Osvětlení se automaticky přizpůsobuje

okolnímu prostředí, díky čemuž můžete

využívat všech výhod čističky bez jakéhokoli

rušení.

Mimořádně tichý provoz

V režimu spánku se zobrazené číslice ztlumí

a čistička nevydává téměř žádné zvuky. Pro

čistý vzduch, když spíte.

Inovativní design

Elegantní minimalistický design dokonale ladí

s jakýmkoli interiérem.
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Specifikace

Výkon

Velikost místnosti: až 39 m²

CADR (částice): 330 m³/h

Odstranění ultrajemných částic:

o velikosti 3 nm

Filtruje virus H1N1: 99,9 %

Filtruje bakterie: 99,9 %

Hodnocení energetické účinnosti: Vysoká

Doporučená životnost filtru: 36**** měsíců

Hlučnost: 30–65 dB(A)

Funkce

VitaShield: Ano

Technologie AeraSense: Ano

Ukazatel kvality vzduchu: Číselný

Snímač PM2,5: Ano

Režimy: Auto, turbo, spánek a jemný

Aerodynamický design: Vstup 270 stupňů

Funkce alarmu a zámečku na zajištění

ochrany zdravého vzduchu: Ano

Ovládání osvětlení: Zapnuto/vypnuto

Motor: stejnosměrný

Design a provedení

Barva ovládacího panelu: Černá

Typ ovládacího panelu: Dotykový panel

Materiál hlavního tělesa: Plast

Materiál dekoračního kroužku: Plast

Technické údaje

Napětí: 230 V

Frekvence: 50 Hz

Délka kabelu: 1,6 m

Spotřeba: 46 W

Hmotnost a rozměry

Hmotnost produktu: 6,4 kg

Hmotnost včetně balení: 8,2 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V): 330*330*652

Rozměry balení (D x Š x V): 605*280*282 mm

Logistické údaje

Kód 12 NC: 883495853010

Kód EAN balení F: 8710103940159

Výměna

Integrovaný filtr: FY2180/30

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Podpora udržitelného rozvoje

Spotřeba v pohotovostním režimu: 2 W

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

* Ze vzduchu procházejícího filtrem. Testováno nezávislou

laboratoří na jednoprůchodovou efektivitu filtračního

média při průtoku vzduchu 5,33 cm/s.

* 99,97 % pylu/prachu filtrovaných ze vzduchu

procházejícího filtrem

* Ze vzduchu procházejícího filtrem. Jedná se

o odhadovaný čas pro jednorázové čištění vypočítaný

vydělením CADR 400 m3/h velikostí místnosti 48 m3

(za předpokladu, že je plocha podlahy v místnosti 20m2

a výška místnosti 2,4 m).

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2020‑07‑02

Verze: 3.0.1

EAN: 08 71010 39401 59

www.philips.com

http://www.philips.com/

