
Filtr nawilżający do
oczyszczacza powietrza 2w1

 
Eliminuje zarazki i pleśń

 
AC4155/00

Zawsze zdrowe powietrze
Urządzenie combi Philips: oczyszczacz i nawilżacz powietrza w jednym jest wyposażone w filtr nawilżający,

który zapobiega uwalnianiu kamienia oraz chroni przed zarazkami i pleśnią, zapewniając zdrowe powietrze dla

Ciebie i rodziny.

Zdrowe powietrze

Antybakteryjna powłoka chroni przed zarazkami i pleśnią

Zawsze

Czujnik Healthy air protect informuje o konieczności wymiany filtra

Blokada Healthy air protect zapewnia zdrowe powietrze przez cały czas działania urządzenia

Prostota

Filtr łatwy do zainstalowania



Filtr nawilżający do oczyszczacza powietrza 2w1 AC4155/00

Zalety Dane techniczne

Zaawansowany filtr nawilżający

Zaawansowany filtr nawilżający Philips

pochłania zarazki, pleśń, wirusy i kamień

znajdujący się w wodzie, aby zapobiegać

uwalnianiu się do powietrza szkodliwych

związków.

Czujnik Healthy air protect

Czujnik Healthy air protect zawczasu informuje

o konieczności wymiany filtra. Jeśli filtr nie

zostanie wymieniony na czas, urządzenie

wyłącza się, gdyż jego działanie nie przynosi

efektów, gdy filtr jest pełny. Gwarantuje to

zdrowe powietrze przez cały czas działania

urządzenia.

Blokada Healthy air protect

Blokada Healthy air protect zapewnia zdrowe

powietrze przez cały czas działania urządzenia.

Wyłącza oczyszczacz, gdy ten nie

jest w stanie zapewnić zdrowego powietrza.

Gdy jeden z filtrów jest już prawie pełny i

trzeba go wyczyścić lub wymienić,czujnik

Healthy air protect informuje o konieczności

jego wymiany lub czyszczenia. Jeżeli

użytkownik nie wymieni filtra, urządzenie

przestaje działać i zostaje zablokowane.

Łatwa instalacja

Filtr łatwy do zainstalowania

Dane techniczne

Kolor filtra nawilżającego: Niebieski

Waga i wymiary

Waga produktu: 0,121 kg

Waga pojedynczego opakowania (z

produktem): 0,182 kg

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.):

150 x 30 x 230 mm

Wymiary opakowania pojedynczego

(szer. x gł. x wys.): 160 x 40 x 240 mm

Dane logistyczne

EAN kod opakowania pojedynczego:

6923410732931

Kod 12NC: 8834 15500710

Kraj pochodzenia: Chiny

Wymiana

Do oczyszczacza powietrza Philips Combi:

AC4080, AC4081
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