
 

เคร่ืองฟอกอากาศ

2000i Series

  ฟอกอากาศในหองไดสงูสดุ 98 ตร.ม.

380 m³/h clean air rate (CADR)

แผนกรอง HEPA และผงถานกมัมนัต

เช่ือมตอกบัแอป CleanHome+

 

AC2958/23

ฟอกอากาศบรสิทุธิ์ในเวลาไมเกนิ 8 นาท ี(1)
ขจดัไวรสั สารกอภูมิแพ และมลพษิได 99.9% (3,4,7)

ดวยการกดเพยีงปุมเดยีว เคร่ืองฟอกอากาศจะกรองไวรัส สารกอภมิูแพหรือมลพษิที่มองไมเหน็ในบานของคุณ

เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภยั ซ่ึงจะฟอกอากาศไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดวยอตัราการสราง

อากาศบริสุทธ์ิ (CADR) 380 ลบ.ม./ชม.

ประสทิธภิาพสงู

ประสิทธภิาพสูงเหมาะกบัหองที่มีขนาดไมเกนิ 98 ตร.ม.

แผนกรอง HEPA สามารถดกัจบัอนภุาคขนาด 0.003 ไมครอนไดถงึ 99.97%

ขจดัไวรัสและฝุนละอองตามอากาศไดสูงสุดไดสูงถงึ 99.9%

เซน็เซอรอจัฉริยะสําหรับการกรองอากาศอจัฉริยะ

ทดสอบอยางละเอยีดเพ่ือคุณภาพที่คุณไวใจได

การทํางานอยางราบรื่น

โหมดสลปีที่มีการทาํงานที่เงยีบเปนพิเศษ

ปรับแสงแวดลอมอตัโนมัติ

ใชพลงังานตํ่า

การควบคมุอยางงายดาย

จอแสดงคุณภาพอากาศ

ตดิตามและควบคุมดวยแอป

โหมดอตัโนมัตแิละความเร็วแบบกาํหนดเอง 3 ระดบั

ไฟแสดงสถานะแผนกรองอจัฉริยะ



เครื่องฟอกอากาศ
AC2958/23

ไฮไลต

ประสทิธภิาพเย่ียม

ชองรับอากาศ 360° ครอบคลมุหองที่มีขนาดถงึ 98 ตร.ม. และ

กระจายอากาศสะอาดไดทั่วทกุมุมหอง มีประสิทธภิาพ CADR

(อตัราการสรางอากาศบริสุทธิ์) 380 ลบ.ม./ชม. (2) ทาํใหสามารถ

ฟอกอากาศ 20 ตร.ม. ไดในเวลาเพียง 6 นาท ี(1)

การกาํจดัอนุภาคได 99.97%

การกรอง 3 ช้ันดวย NanoProtect HEPA, แผนกรองผงถานกมั

มันตและแผนกรองช้ันแรกสามารถดกัจบัอนภุาคที่มีขนาดเลก็

0.003 ไมครอนไดถงึ 99.97% (4) ดงันั้นคุณจงึปลอดภยัจาก

PM2.5, แบคทเีรีย, ละอองเกสร, ฝุน, ขนสัตว, กาซและมลพิษ

อื่นๆ (7) โดยไดรับการรับรองจาก European Centre for

Allergy Research Foundation

ขจดัไวรสัไดสงูสดุ 99.9%

ดกัจบัละอองตามอากาศรวมถงึฝุนละอองที่อาจมีไวรัสทางเดนิ

หายใจ สามารถขจดัไวรัสและฝุนละอองตามอากาศไดสูงสุดไดสูง

ถงึ 99.9% จากการทดสอบโดย Airmid Health-Group (3)

และยงัทดสอบสําหรับโคโรนาไวรัส (5)

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

ปรบัแสงแวดลอมอตัโนมตัิ

แสงหนาจอจะปรับตามสภาพแวดลอมภายในหองโดยอตัโนมัติ

ใหคุณไดรับประโยชนทั้งหมดโดยไมมีการรบกวน

ใชพลงังานตํ่า

ใชพลงังานตํ่า

ดวยการออกแบบที่ประหยดัพลงังาน เคร่ืองฟอกอากาศจงึทาํงาน

ไดสูงสุดที่กาํลงัไฟ 46 วัตต ซึ่งเทยีบเทากบัหลอดไฟมาตรฐาน

หนึ่งดวง

จอแสดงคณุภาพอากาศ

ดคุูณภาพอากาศในบานของคุณแบบเรียลไทมไดทนัท ีหนาจอ

จะแสดงระดบัของสารกอภมิูแพและ PM2.5 ในรูปแบบตวัเลข

และวงแหวนสีที่ใชงานงาย

ตดิตามและควบคมุดวยแอป

ตรวจสอบคุณภาพอากาศและควบคุมเคร่ืองฟอกอากาศของคุณได

ทกุที่ ทกุเวลาดวยแอปพลเิคชัน Clean Home+ รับการแจง

เตอืนเม่ือคุณภาพอากาศไมเหมาะสม

โหมดอตัโนมตัแิละความเรว็ 3 ระดบั

ใชงานผลติภณัฑของคุณในโหมดอตัโนมัตอิจัฉริยะหรือเลอืกจาก

ระดบัความเร็ว 3 ระดบั: สลปี, ความเร็ว 1 และ เทอรโบ เพ่ือ

ควบคุมการไหลเวียนของอากาศและระดบัเสียงอยางเตม็รูปแบบ
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รายละเอยีดเฉพาะ

เปยมประสทิธภิาพ

CADR (อนุภาค, GB/T): 380 ลบ.ม./ชม.

ขนาดหอง (NRCC): มากถงึ 98 m²

เซนเซอรตรวจวดัคณุภาพอากาศ: อนภุาค PM2.5

การกรอง: HEPA, ผงถานกมัมันต, แผนกรองช้ันแรก

การกรองอนุภาค: 99.97% ที่ 0.003 ไมครอน

การกรองสารกอภมูแิพ:

99.99%

การกรองไวรสัและละอองในอากาศ: 99.9%

การใชงาน

ระดบัเสยีงตํ่าสดุ (โหมดสลปี): 65 dB

ระดบัเสยีงสงูสดุ (โหมดเทอรโบ): 30 dB

โหมดอตัโนมตั:ิ ใช

โหมดรอทํางาน: ใช

การตั้งคาความเรว็แบบกาํหนดเอง: 3 (สลปี, ความเร็ว 1,

การตั้งคาความเรว็แบบกาํหนดเอง: 3 (สลปี, ความเร็ว 1,

เทอรโบ)

การแสดงคณุภาพอากาศ: วงแหวนสี ตวัเลข

ปรบัแสงแวดลอมอตัโนมตั:ิ

ใช

ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.

ประหยัดพลงังาน

การใชพลงังานสงูสดุ: 46 วัตต

ใชไฟขณะสแตนดบาย: <2 วัตต

แรงดนัไฟฟา: 230 V

การเช่ือมตอ

การเช่ือมตอ

แอปพลเิคชัน เช่ือมตอผาน Wi-Fi: Clean Home+

ความเขากนัไดกบัสมารทโฟน: อปุกรณ iPhone และ

Android

การควบคมุดวยเสยีง: Alexa, Google Home (7)

น้ําหนักและขนาด

น้ําหนัก: 5.8 กก.

ขนาด (ยาว*กวาง*สงู): 330*330*652

ส:ี สีขาว สีเทาออน

การบํารงุรกัษา

แนะนําการเปลี่ยนแผนกรอง: 3 ป (6)

แผนกรองสาํรอง: FY2180/30

บรกิาร: รับประกนัทั่วโลก 2 ป

* (1)จากอากาศที่ผานแผนกรอง นี่เปนเวลาทางทฤษฎีสําหรบัการทาํความ

สะอาดแบบครั้งเดยีวที่คํานวณโดยการหาร CADR 380 ลบ.ม./ชม. ดวยขนาด

หอง 48 ลบ.ม. (สมมตวิาหองมีขนาด 20 ตร .ม. และความสูง 2.4 ม.)

* (2)CADR ไดรบัการทดลองในหองปฏิบตักิารบคุคลที่สามโดยเปนไปตาม

มาตรฐาน GB/T18801-2015 หลงัจากการปรบัปรงุวิธกีารทดสอบและการ

ควบคุมคุณภาพการผลติของเรา เราไดอปัเกรดคุณคา CADR ของผลติภัณฑ

ของเรา

* *หากคุณซื้อผลติภัณฑที่ไมมีการอปัเดตขอมูลนี้บนกลอง โปรดม่ันใจไดวา

ผลติภัณฑจะทาํงานไดตามขอมูลจาํเพาะที่สูงกวาที่ระบไุวทางออนไลน

* (3) การทดสอบอตัราการลดจลุชีพดาํเนนิการโดย Airmid Health group

Ltd. ทดสอบในหองทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. ที่ปนเปอนดวยเช้ือไขหวัดใหญ

ชนดิ A ในอากาศ (H1N1)

* เครื่องฟอกอากาศเองนั้นไมสามารถปองกนัโควิด-19 ได แตสามารถเปนสวน

หนึ่งของแผนการปองกนัตวัเองและครอบครวัได (สํานกังานปกปองส่ิง

แวดลอมของสหรฐัอเมรกิา)

* (4)จากอากาศที่ไหลผานแผนกรอง ไดรบัการทดสอบกบัละออง NaCl โดย

IUTA ตาม DIN71460-1

* (5)การทดสอบอตัราการลดจลุชีพที่หองปฏิบตักิารภายนอก ในการทดสอบใน

หองทดสอบที่ปนเปอนดวยละอองเช้ือ Avian Coronavirus (IBV) ดวยแผน

กรอง Philips HEPA NanoProtect

* (6)อายกุารใชงานที่แนะนาํสําหรบัอปุกรณอางองิจากการคํานวณทางทฤษฎี

ของคาภูมิภาคเฉลี่ยตอปของอนภุาคอากาศที่เปนอนัตรายภายนอกอาคารและ

การใชเครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจาํวันเปนเวลา 16 ช่ัวโมงในโหมดอตัโนมัติ

* (7)ทดสอบวัสดขุองไสกรองสําหรบั 1 Pass Efficiency ดวยการหมุนเวียน

อากาศ 5.33 ซม./วินาท  ี/จากอากาศที่ผานแผนกรอง ผานการทดสอบตาม

มาตรฐาน JISB 9908-2015

* (8)ความพรอมใหบรกิารของ Alexa และ Google Home ข้ึนอยูกบัตาํแหนง

ที่คุณอยู
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