
 

เคร่ืองฟอกอากาศ

 
ขนาดหอง: สงูสดุถงึ 95 ตารางเมตร

ขจดัอนุภาคขนาดเลก็ถงึ 0.02 ไมครอน

โหมดพเิศษกาํจดัสารกอภมูแิพ

CADR* เกสรดอกไม: 430

 

AC3256/20

สมัผสัที่สดุของอากาศบริสทุธิ์
ดวยเทคโนโลยี Vitashield IPS และ Aerasense

เทคโนโลย ีVitaShield IPS จากฟลปิส สามารถกาํจัดอนภุาคละเอยีดซ่ึงมีขนาดเลก็ถงึ 0.02 ไมครอน และสารกอ

ภมิูแพในอากาศไดถงึ 99.97% อยางเปนธรรมชาตแิละมีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลย ีAerasense ใหคุณม่ันใจ

ยิ่งข้ึนโดยการแสดงคุณภาพอากาศในบานแบบเรียลไทมบนหนาจอดจิิตอล

อากาศบรสิทุธิ์

แผนกรอง NanoProtect ใหการปกปองรอบดาน

โหมดกาํจดัสารกอภมิูแพอตัโนมัต ิเพ่ือประสิทธภิาพการขจดัสารกอภมิูแพที่ดยีิ่งข้ึน

ตรวจจบัอตัโนมัต ิตอบสนอง และฟอกอากาศ

การฟอกอากาศประสิทธภิาพสูง สามารถใชไดกบัหองขนาดสูงสุดถงึ 76 ตร.ม.

ทุกเวลา

ประสิทธภิาพการใชงานยาวนาน

แสดงระดบัฝุนละอองขนาดเลก็ 2.5 ไมครอน (PM2.5) เปนตวัเลขแบบเรียลไทม และไฟ AQI 4 สี

Healthy Air Protect Alert ฟงกชันเตอืนเปลี่ยนแผนกรอง คํานวณอายกุารใชงานของแผนกรองอยางแมนยาํ

ไดรับการทดสอบ และรับรองประสิทธภิาพโดย AHAM(สมาคมผูผลติเคร่ืองใชไฟฟา สหรัฐอเมริกา),

ECARF(สถาบนัโรคภมิูแพยโุรป) และ Airmid (สถาบนัวิจยัอสิระ)

ดไีซนเพื่อคณุ

หนาจอควบคุมดวยระบบสัมผสั พรอมแสดงตวัเลขแบบดจิติอล

ทาํงานเตม็ประสิทธภิาพอยางเงยีบที่สุดใน Sleep Mode ดวยระดบัเสียงเพียง 33db

มือจบัขนาดใหญ เคลื่อนยายสะดวก
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ไฮไลต

แผนกรอง NanoProtect HEPA

แผนกรอง NanoProtect HEPA และ Active Carbon ที่หนา

เปนพิเศษไดรับการออกแบบมาเพ่ือประสิทธภิาพการใชงานที่

ยาวนานยิ่งข้ึน พรอมการฟอกอากาศที่เหนอืช้ัน

โหมดกาํจดัสารกอภมูแิพ

โหมดกาํจดัสารกอภมิูแพที่ไดรับการออกแบบมาพิเศษ จะขจดั

สารกอภมิูแพในอากาศไดอยางมีประสิทธภิาพ

ประสทิธภิาพการใชงานยาวนาน

ประสิทธภิาพการใชงานยาวนาน

VitaShield IPS

เทคโนโลย ีVitashield IPS มาพรอมการออกแบบการไหลเวียน

อากาศตามหลกัแอโรไดนามิกส และแผนกรองรุนลาสุด

NanoProtect S3 หนาพิเศษ ชวยเพ่ิมอตัราการกรองอากาศถงึ

367 ลบ.ม./ช่ัวโมง จงึสามารถใชไดกบัหองขนาดสูงสุดถงึ 95

ตร.ม. เคร่ืองสามารถขจดัอนภุาคละเอยีดซึ่งมีขนาดเลก็ถงึ 0.02

ไมครอน* ได (ขนาดเลก็กวาอนภุาค PM2.5 กวา 100 เทา)

ผานการพิสูจนแลววาขจดัสารกอภมิูแพในอากาศได 99.97%*,

ขจดัแบคทเีรียได 99.9% และไวรัสบางชนดิ เชน H1N1*

นอกจากนี้ยงัปกปองคุณอยางม่ันใจจากกาซอนัตรายตางๆ เชน

กาซฟอรมาลดไีฮด โทลอูนี และสารประกอบอนิทรียระเหยงาย

(TVOC)

แสดงระดบัฝุนละอองขนาดเลก็ 2.5 ไมครอน (PM2.5)

แบบเรยีลไทม

แสดงระดบัของฝุนละอองขนาดเลก็ (PM2.5) เปนตวัเลข และ

ไฟแสดงสถานะ 4 สีจะแสดงคุณภาพอากาศในบานแบบเรียล

ไทม

Healthy Air Protect

ดวยเทคโนโลย ีAerasense เคร่ืองฟอกอากาศจะคํานวณอายกุาร

ใชงานของแผนกรองอยางแมนยาํตามระดบัมลพิษอากาศในรม

การไหลเวียนของอากาศ และเวลาในการทาํงาน Healthy Air

Protect Alert ฟงกชันเตอืนเปลี่ยนแผนกรอง จะเตอืนเม่ือถงึ

เวลาเปลี่ยนแผนกรอง เพ่ือหลกีเลี่ยงการทาํงานโดยไมมีผล

เนื่องจากแผนกรองไมมีประสิทธภิาพ เพ่ือใหคุณม่ันใจวาจะได

รับอากาศที่ดตีอสุขภาพเสมอ

สถาบันรบัรอง

ไดรับการรับรองหรือทดสอบโดย AHAM, ECARF และ

Airmid*

เซนเซอรระบบสมัผสั

หนาจอควบคุมดวยระบบสัมผสั พรอมแสดงตวัเลขแบบดจิติอล

Sleep Mode

ผลติภณัฑจะลดความเร็วพัดลมและระดบัเสียงลง เพ่ือใหคุณ

หลบัสบายตลอดคืน ปราศจากการรบกวน คุณสามารถเลอืกปด

ไฟแสดงผลบนเคร่ืองไดตามตองการ

มอืจบัขนาดใหญ

มือจบัขนาดใหญ เคลื่อนยายสะดวก

เทคโนโลยี AeraSense

เปรียบเทยีบประสิทธภิาพกบัเซนเซอรเกรดมืออาชีพ เทคโนโลยี

AeraSense ของ Philips มีประสิทธภิาพสูงในการตรวจจบัแม

กระทั่งสภาพอากาศในรมที่เปลี่ยนแปลงเพียงเลก็นอย ซึ่งจะคอย

สังเกตการณอากาศอยางตอเนื่องและปรับความเร็วของพัดลมโดย

อตัโนมัตเิม่ือตรวจพบความเปลี่ยนแปลงของอนภุาค
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รายละเอยีดเฉพาะ

การออกแบบและตกแตง

เซนเซอรตรวจวดัคณุภาพอากาศ: เซนเซอรเทคโนโลยี

Aerasense แสดงระดบัฝุนขนาดเลก็ PM2.5

สญัญาณไฟความเรว็พดัลม: Silent, Speed 1, 2, 3, Turbo

วสัดขุองตวัเครื่อง: พลาสตกิ

ส:ี สีขาว

ประสทิธภิาพสงู

กาํจดัอนุภาคฝุนละอองขนาดเลก็ 2.5 ไมครอน (PM2.5 ):

>99% (1 ชม.) %

CADR (ควนับุหรี่): 393 ลบ.ม./ชม.

กรองแบคทีเรยี: 99.99% (1 ชม.) %

ขอมลูทางเทคนิค

ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.

ขนาดหองท่ีเหมาะสม: 31~95 m²

ความถี่: 50/60 เฮริตซ

กาํลงัไฟ: 11~60 วัตต

ระดบัเสยีง:

ระดบัเสยีง:

32.5~63.8 dB(A)

แรงดนัไฟฟา: 220-240 V

ประเทศผูผลติ

ผลติใน: ประเทศจนี

ช้ินสวนทดแทน

แผนกรอง NanoProtect: CTN

ความย่ังยืน

กาํลงัไฟขณะสแตนดบาย: <0.5 วัตต

* CADR ควัน: ทดสอบโดยสถาบนับคุคลที่สาม ตามมาตรฐาน AHAM

* 20 นาโนเมตร : ทดสอบโดย IUTA ตามรายงานการวัดความเส่ียงทางจลุ

ชีววิทยาป 2008 ขององคการอนามัยโลก (WHO) ไวรสัไขหวัดนก ไขหวัด

ใหญ แบคทเีรยีลเิจยีนแนร ไวรสัตบัอกัเสบ และโคโรนาไวรสัซารส มีขนาด

ใหญกวา 20 นาโนเมตร (0.00002 มม.)

* ขจดัอนภุาค 99.97%: ทดสอบเม่ือป 2015 โดยแลบ็ของบคุคลที่สาม

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

สงวนลขิสิทธิ์

ขอมูลจาํเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนา เครื่องหมายการคาเปนสมบตัขิอง

Koninklijke Philips N.V. หรอืเจาของรายนั้นๆ

วันที่ออก 2019‑02‑13

เวอรชัน: 8.2.1

EAN: 08 71010 37680 36

www.philips.com

http://www.philips.com/

