
Filter NanoProtect

Series 3

FY4440/30

Bolj zdrav zrak, ves čas
Odstranite tudi škodljive delce, velike le 0,003 μm

Vgrajeni filter HEPA in filter z aktivnim ogljem učinkovito odstranita tudi škodljive delce, velike le 0,003 μm,

vključno s PM2,5, alergeni, bakterijami in virusi. Njegove pore nanovelikosti vpijejo tudi formaldehid, skupni

hlapni organski ogljik (TVOC) in vonjave.

Zdrav zrak

Odstrani alergene, kot so cvetni prah, navaden prah, prhljaj hišnih ljubljenčkov itd.

Odstrani do 99,9 % bakterij in virusov (H1N1)

Vpija in zadrži formaldehid, skupni hlapni organski ogljik (TVOC) in vonjave

Učinkovito odstrani delce velikosti 0,003 μm (800-krat manjše od PM2,5)

Enostavna namestitev

Enostavno vzdrževanje filtra z zasnovo vse v enem



Filter NanoProtect FY4440/30

Značilnosti Specifikacije

Odstrani alergene

Dokazano odstranjuje alergene, vključno s

cvetnim prahom, navadnim prahom, pršicami

in prhljajem hišnih ljubljenčkov, kar potrjuje

fundacija za raziskovanje alergij European

Centre for Allergy Research Foundation

(ECARF)

Odstrani bakterije in viruse

Dokazano učinkovito odstrani do 99,9 %

bakterij in virusov, kot je N1N1, kar potrjuje

podjetje Airmid.

Vgrajeni filter

Vgrajen filter HEPA in filter z aktivnim ogljem olajšata namestitev.

Sloj z aktivnim ogljem

Sloj z aktivnim ogljem ima površino, ki je

velika kot 37 nogometnih igrišč.

Sloj HEPA

Sloj HEPA, ki je opremljen s Philipsovo

tehnologijo VitaShield, je izdelan iz ultra

finega netkanega materiala s površino

2,44 m2. Njegova zmogljivost je še

dolgotrajnejša

Zmogljivost

Odstrani bakterije

Odstrani formaldehide

Odstrani PM2,5

Odstrani viruse

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 1,5 kg

Teža z embalažo: 1,9 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 255 x 165 x 358

Dimenzije embalaže (D x Š x V): 268 x 268 x

370 mm

Zamenjava

Vgrajeni filter: Za čistilnik zraka serije 4000i

Država porekla

Izdelano na: Kitajskem
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