
 

เคร่ืองฟอกอากาศ

800 Series

 
กาํจดัอนุภาค 0.003 ไมครอน ไดถงึ

99.5%

ขนาดหอง: 16-49 ตร.ม.

Particle CADR: 190 ลบ.ม./ชม.

 

AC0820/20

ขจดัอนภุาคที่เลก็ถงึ 0.003ไมครอน ไดถงึ 99.5%
ขจดัไวรสั สารกอภูมิแพ และมลพษิได 99% (2,3,6)

เคร่ืองฟอกอากาศฟลปิส Series 800 เคร่ืองเลก็กะทดัรัด แตทรงประสิทธิภาพ มอบอากาศบริสุทธ์ิสูบานคุณ

ประสทิธภิาพสงู

ประสิทธภิาพสูงเหมาะกบัหองที่มีขนาดไมเกนิ 49 ตร.ม.

กรองอนภุาคขนาดเลก็ 0.003 ไมครอนไดถงึ 99.5%

ขจดัไวรัสและฝุนละอองตามอากาศไดสูงสุดไดสูงถงึ 99.9%

เซน็เซอรอจัฉริยะสําหรับการกรองอากาศอจัฉริยะ

ทดสอบอยางละเอยีดเพ่ือคุณภาพที่คุณไวใจได

การทํางานอยางราบรื่น

โหมดสลปีที่มีการทาํงานที่เงยีบเปนพิเศษ

ใชพลงังานตํ่า

การควบคมุอยางงายดาย

จอแสดงคุณภาพอากาศ

โหมดอตัโนมัตแิละความเร็วแบบกาํหนดเอง 2 ระดบั

ไฟแสดงสถานะแผนกรองอจัฉริยะ



เครื่องฟอกอากาศ
AC0820/20

ไฮไลต

ประสทิธภิาพสงู

ระบบหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลงัครอบคลมุหองที่มีขนาดถงึ 49

ตร.ม. และกระจายอากาศสะอาดไดทั่วทกุมุมหอง มีประสิทธภิาพ

CADR (อตัราการสรางอากาศบริสุทธิ์) 190 ลบ.ม./ชม. ทาํให

สามารถฟอกอากาศ 20 ตร.ม. ไดในเวลานอยกวา 16 นาท ี(1)

การกาํจดัอนุภาคได 99.5%

การกรอง 2 ช้ันดวย NanoProtect HEPA และแผนกรองช้ัน

แรกสามารถดกัจบัอนภุาคที่มีขนาดเลก็ 0.003 ไมครอนไดถงึ

99.5% (3) ดงันั้นคุณจงึปลอดภยัจาก PM2.5, แบคทเีรีย,

ละอองเกสร, ฝุน, ขนสัตวและมลพิษอื่นๆ โดยไดรับการรับรอง

จาก European Centre for Allergy Research Foundation

ขจดัไวรสัไดสงูสดุ 99.9%

ดกัจบัละอองตามอากาศรวมถงึฝุนละอองที่อาจมีไวรัสทางเดนิ

หายใจ สามารถขจดัไวรัสและฝุนละอองตามอากาศไดสูงสุดไดสูง

ถงึ 99.9% จากการทดสอบโดย Airmid Health-Group (2)

และยงัทดสอบสําหรับโคโรนาไวรัส (4)

เซน็เซอรอจัฉรยิะ

สแกนอากาศ 1000 คร้ังตอวินาทเีพ่ือตรวจจบัอนภุาคขนาดเลก็

พิเศษ รายงานคุณภาพอากาศในแบบเรียลไทม และเลอืก

ความเร็วที่เหมาะสมสําหรับบานของคุณอยางชาญฉลาด (ใน

โหมดอตัโนมัต)ิ

คณุภาพท่ีคณุไวใจได

เคร่ืองฟอกอากาศ Philips ผานการทดสอบภาคบงัคับและเขมงวด

กวา 170 คร้ังกอนออกจากโรงงาน ผานการทดสอบอายกุารใช

งานและความทนทานอยางเขมงวด เพ่ือการใชงานตอเนื่องตลอด

24 ช่ัวโมงทกุวัน

การทํางานท่ีเงียบเปนพเิศษ

ในโหมดสลปี ไฟแสดงผลจะหร่ีลง และเคร่ืองฟอกอากาศจะ

ทาํงานอยางเงยีบที่สุดเพ่ือกรองอากาศในขณะที่คุณนอนหลบั

ใชพลงังานตํ่า

ใชพลงังานตํ่า

ดวยการออกแบบที่ประหยดัพลงังาน เคร่ืองฟอกอากาศจงึทาํงาน

ไดสูงสุดที่กาํลงัไฟ 20 วัตต ซึ่งเทยีบเทากบัหลอดไฟมาตรฐาน

หนึ่งดวง

จอแสดงคณุภาพอากาศ

ดคุูณภาพอากาศในบานของคุณแบบเรียลไทมไดทนัท ีหนาจอ

จะแสดงระดบัของสารกอภมิูแพและ PM2.5 ดวยวงแหวนสีที่ใช

งานงาย

โหมดอตัโนมตัแิละความเรว็ 2 ระดบั

ใชงานผลติภณัฑของคุณในโหมดอตัโนมัตอิจัฉริยะหรือเลอืกจาก

ระดบัความเร็ว 2 ระดบั: สลปี, เทอรโบ เพ่ือควบคุมการไหลเวียน

ของอากาศและระดบัเสียงอยางเตม็รูปแบบ
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รายละเอยีดเฉพาะ

เปยมประสทิธภิาพ

CADR (อนุภาค, GB/T): 190 ลบ.ม./ชม.

ขนาดหอง (NRCC): มากถงึ 49 m²

เซนเซอรตรวจวดัคณุภาพอากาศ: อนภุาค PM2.5

การกรอง: HEPA, แผนกรองช้ันแรก

การกรองอนุภาค: 99.5% ที่ 0.003 ไมครอน

การกรองสารกอภมูแิพ:

99.99%

การกรองไวรสัและละอองในอากาศ: 99.9%

การใชงาน

ระดบัเสยีงตํ่าสดุ (โหมดสลปี): 35 dB

ระดบัเสยีงสงูสดุ (โหมดเทอรโบ): 61 dB

โหมดอตัโนมตั:ิ ใช

โหมดอตัโนมตั:ิ ใช

โหมดรอทํางาน: ใช

การตั้งคาความเรว็แบบกาํหนดเอง: 3 (สลปี, ความเร็ว 1,

เทอรโบ)

การแสดงคณุภาพอากาศ: วงแหวนสี

ปรบัแสงแวดลอมอตัโนมตั:ิ

ไมมี

ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.

ประหยัดพลงังาน

การใชพลงังานสงูสดุ: 20 วัตต

ใชไฟขณะสแตนดบาย: <=0.5 วัตต

แรงดนัไฟฟา: 220-240 V

น้ําหนักและขนาด

น้ําหนักและขนาด

น้ําหนัก: 2.4 กก.

ขนาด (ยาว*กวาง*สงู): 250*250*367

ส:ี สีขาว, สีดาํ

การบํารงุรกัษา

แผนกรองสาํรอง HEPA: แผนกรอง HEPA FY0194 - 12

เดอืน

บรกิาร: รับประกนัทั่วโลก 2 ป

* (1)จากอากาศที่ผานแผนกรอง นี่เปนเวลาทางทฤษฎีสําหรบัการทาํความ

สะอาดแบบครั้งเดยีวที่คํานวณโดยการหาร CADR 190 ลบ.ม./ชม. ดวยขนาด

หอง 49 ลบ.ม. (สมมตวิาหองมีขนาด 20 ตร .ม. และความสูง 2.4 ม.)

* (2) การทดสอบอตัราการลดจลุชีพดาํเนนิการโดย Airmid Health group

Ltd. ทดสอบในหองทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. ที่ปนเปอนดวยเช้ือไขหวัดใหญ

ชนดิ A ในอากาศ (H1N1)

* เครื่องฟอกอากาศเองนั้นไมสามารถปองกนัโควิด-19 ได แตสามารถเปนสวน

หนึ่งของแผนการปองกนัตวัเองและครอบครวัได (สํานกังานปกปองส่ิง

แวดลอมของสหรฐัอเมรกิา)

* (3)จากอากาศที่ไหลผานแผนกรอง ไดรบัการทดสอบกบัละออง NaCl โดย

IUTA ตาม DIN71460-1

* (4)การทดสอบอตัราการลดจลุชีพที่หองปฏิบตักิารภายนอก ในการทดสอบใน

หองทดสอบที่ปนเปอนดวยละอองเช้ือ Avian Coronavirus (IBV) ดวยแผน

กรอง Philips HEPA NanoProtect

* (5)อายกุารใชงานที่แนะนาํสําหรบัอปุกรณอางองิจากการคํานวณทางทฤษฎี

ของคาภูมิภาคเฉลี่ยตอปของอนภุาคอากาศที่เปนอนัตรายภายนอกอาคารและ

การใชเครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจาํวันเปนเวลา 16 ช่ัวโมงในโหมดอตัโนมัติ

* (6)ทดสอบวัสดขุองไสกรองสําหรบั 1 Pass Efficiency ดวยการหมุนเวียน

อากาศ 5.33 ซม./วินาท  ี/จากอากาศที่ผานแผนกรอง ผานการทดสอบตาม
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