
 

 

Philips
Seria 3000 Oczyszczacz 
powietrza

Zasięg: do 47m² | CADR: 397 m³/

h

Filtr NanoProtect HEPA 
żywotność 2 lata
Specjalny tryb antyalergenowy
Usuwa do 99,97% zanieczyszczeń
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ięki technologii Vitashield IPS i AeraSense

chnologia VitaShield IPS w naturalny sposób filtruje drobne cząsteczki o wielkości zaledwie 0,02 um 

z 99,97% często występujących w powietrzu alergenów, skutecznie i długotrwale je eliminując. Z 

lei technologia AeraSense monitoruje jakość powietrza, na bieżąco informuje o jego stanie oraz 

guje na zwiększony poziom zanieczyszczenia.

Zawsze
• Informacje o liczbie cząsteczek PM2,5 w czasie rzeczywistym i 4-kolorowy wskaźnik jakości 

powietrza (AQI)
• Długi okres eksploatacji
• Czujnik Healthy air protect dokładnie określa czas eksploracji filtra
• Produkt certyfikowany lub testowany przez organizacje ECARF i Airmid

Z myślą o Tobie
• Interfejs użytkownika z czujnikiem dotykowym i dużym wyświetlaczem numerycznym
• Bardzo ciche działanie w trybie snu — tylko 33 dB
• Duży uchwyt ułatwiający przenoszenie

Zdrowsze powietrze
• Bardzo skuteczne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach do 95 m2
• Zaawansowany filtr NanoProtect zapewnia kompleksową ochronę
• Specjalny automatyczny tryb antyalergenowy umożliwia efektywniejsze usuwanie alergenów
• Automatycznie monitoruje, informuje i oczyszcza powietrze



 Filtr NanoProtect HEPA

Bardzo gruby filtr NanoProtect HEPA i filtr 
węglowy AC zapewniają lepszą wydajność 
oczyszczania powietrza oraz długi okres 
eksploatacji.

Tryb antyalergenowy

Specjalnie zaprojektowany tryb 
antyalergenowy świetnie sprawdza się w 
usuwaniu typowych alergenów znajdujących 
się w powietrzu. Kiedy oczyszczacz wykryje 
nawet najmniejszą zmianę w jakości powietrza, 
zwiększy swoją wydajność, aby skutecznie je 
oczyścić.

VitaShield IPS

Technologia VitaShield IPS o aerodynamicznej 
konstrukcji i bardzo grubym filtrze 
NanoProtect HEPA zwiększa ilość 

dostarczanego czystego powietrza do 393 m3/
godz., co sprawdza się w pomieszczeniach o 
maksymalnej wielkości do 95 m2. Może ona 
skutecznie usuwać cząsteczki UFP o wielkości 
zaledwie 0,02 um* (ponad 100 razy mniejsze 
niż cząsteczki PM2,5), w tym do 99,97% 
typowych alergenów znajdujących się w 
powietrzu oraz do 99,9% bakterii i niektórych 
wirusów, takich jak H1N1*. VitaShield IPS 
zapewnia również sprawdzoną ochronę przed 
szkodliwymi gazami, takimi jak formaldehyd i 
toluen, oraz lotne związki organiczne.

Długi okres eksploatacji
Długi okres eksploatacji

Numeryczny wskaźnik liczby cząsteczek 
PM2,5 w czasie rzeczywistym

Numeryczny wskaźnik liczby cząsteczek PM2,5 
oraz 4-stopniowy wskaźnik kolorów informują 
o jakości powietrza w pomieszczeniu w czasie 
rzeczywistym.

Healthy air protect

Dzięki zaawansowanej technologii AeraSense 
okres eksploatacji filtra jest dokładnie 
określany na podstawie poziomu 
zanieczyszczenia w pomieszczeniu, przepływu 
powietrza i czasu działania. Czujnik Healthy air 
protect natychmiast informuje o konieczności 

wymiany filtra. Jeśli filtr nie zostanie szybko 
wymieniony, urządzenie przestanie działać, 
ponieważ filtr nie będzie skuteczny. Dzięki 
temu masz pewność, że powietrze będzie 
zawsze czyste i zdrowe.

Czujnik dotykowy
Interfejs użytkownika z czujnikiem dotykowym 
i dużym wyświetlaczem numerycznym

Tryb snu

W trybie cichej pracy wentylator porusza się 
wolniej, a poziom hałasu jest obniżany, dzięki 
czemu możesz spokojnie spać przez całą noc. 
Możesz również wyłączyć oświetlenie 
urządzenia.

Duży uchwyt
Duży uchwyt ułatwiający przenoszenie

Technologia AeraSense

Zapewniająca efektywne działanie w stopniu 
porównywalnym z profesjonalnymi czujnikami 
technologia Philips AeraSense jest wysoce 
skuteczna w wykrywaniu nawet najmniejszych 
zmian w powietrzu wewnątrz pomieszczenia. 
Nieustannie monitoruje powietrze i 
automatycznie dostosowuje prędkość 
wentylatora po wykryciu zwiększonego 
zanieczyszczenia.
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Seria 3000 Oczyszczacz powietrza
Zasięg: do 47m² | CADR: 397 m³/h Filtr NanoProtect HEPA żywotność 2 lata, Specjalny tryb antyalergenowy, 
Usuwa do 99,97% zanieczyszczeń
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Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Chiny

Dane techniczne
• Moc: 11–60 W
• Długość przewodu: 1,6 m
• Napięcie: 220–240 V
• Zasięg działania: 31–95 m²
• Częstotliwość: 50/60 Hz
• Poziom hałasu: 32,5–63,8 dB (A)

Konstrukcja i wykończenie
• Kolor(y): Biały
• Czujniki jakości powietrza: Czujnik AeraSense 

wykrywający drobne cząsteczki PM2,5

• Materiał korpusu głównego: Plastik
• Wskaźniki prędkości wentylatora: Prędkości: cicha 

praca, 1, 2, 3 oraz turbo

Wymiana
• Filtr wielofunkcyjny: CTN

Zrównoważony rozwój
• Pobór mocy w trybie gotowości: <0.5 W

Wydajność
• CADR (dym papierosowy): 393 m³/godz.
• Filtruje bakterie: 99,99% (1 godz.) %
• Filtruje cząsteczki PM2,5: > 99% (1 godz.) %
•
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* CADR (dym papierosowy): testy przeprowadzone przez firmę 
zewnętrzną zgodnie ze standardem AHAM.

* 20 nanometrów: testy przeprowadzone przez organizację IUTA. Jak 
podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w raporcie oceny 
ryzyka mikrobiologicznego z 2008 roku, wirusy ptasiej grypy i 
ludzkiej grypy, bakterie Legionella, wirusy zapalenia wątroby mają 
wielkość powyżej 20 nanometrów (0,02 um).

* Usuwa 99,97% cząsteczek: testy przeprowadzone w 2015 r. przez 
laboratorium zewnętrzne.

http://www.philips.com

