
 

 

Philips Series 1000
Oczyszczacz powietrza

Zasięg: do 29 m² | CADR: 260 m³/

h

Usuwa 99,97% zanieczyszczeń
Filtr NanoProtect HEPA 
żywotność 2 lata
Głośność: 17-43 dB
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Po
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wietrze w 99,9% oczyszczone z zanieczyszczeń i alergenów

zystsze powietrze nocą, energia w ciągu dnia
yb nocnego wykrywania to nowa technologia zaprojektowana specjalnie do sypialni. 
le monitoruje jakość powietrza, usuwa nawet 99,9% wirusów i aerozoli z powietrza* 
nocy, pracując bardzo cicho.

Zawsze
• Blokada rodzicielska zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień
• Blokada Healthy air protect dokładnie określa czas eksploatacji filtra
• Produkt certyfikowany lub testowany przez organizacje ECARF i Airmid
• Cichsze i nieustanne oczyszczanie powietrza podczas snu
• Informacje zwrotne o jakości powietrza w czasie rzeczywistym (urządzenia z serii 1000)

Zdrowe powietrze
• Usuwa do 99,9% wirusów i aerozoli z powietrza*
• Zaawansowany filtr NanoProtect zapewnia kompleksową ochronę
• Specjalny tryb automatycznego oczyszczania skutecznie usuwa zanieczyszczenia
• Specjalny tryb antyalergenowy umożliwia efektywniejsze usuwanie alergenów
• Bardzo skuteczne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach do 31 m²

Z myślą o Tobie
• Dotykowy interfejs użytkownika z wyświetlaczem



 Filtracja wirusów na poziomie 99,9%*

Usuwa aerozole z powietrza przechodzącego 
przez filtr, w tym te, które mogą zawierać 
wirusy układu oddechowego. Ponadto 
oczyszcza powietrze, usuwając 99,9% aerozoli, 
które mogą zawierać wirusy.*

Filtr HEPA (seria 1)
Bardzo gruby filtr NanoProtect HEPA 
zapewnia lepszą wydajność oczyszczania 
powietrza z cząsteczek i długi okres 
eksploatacji.

Tryb automatycznego oczyszczania

Poziom stężenia cząsteczek PM2,5 wewnątrz 
pomieszczenia może wzrosnąć znacznie ponad 
lokalne normy z powodu zanieczyszczenia 
powietrza na zewnątrz lub w wyniku 
codziennych czynności, takich jak gotowanie, 
czyszczenie itp. Inteligentny czujnik jakości 
powietrza wykrywa obecność cząsteczek 
PM2,5 i zwiększa prędkość oczyszczacza 
powietrza, aby poradził on sobie z 
zanieczyszczeniem.

Tryb antyalergenowy

Tryb antyalergenowy zawiera specjalny 
algorytm wykrywania zdarzeń, który reaguje w 
przypadku codziennych zdarzeń takich jak 
trzepanie poduszki czy odkurzanie. Po ich 
wykryciu oczyszczacz automatycznie wzmocni 
przepływ powietrza, aby natychmiast 
zmniejszyć poziom potencjalnego zagrożenia 
alergenami do minimum.

Znakomita wydajność

Rozwiązanie VitaShield o aerodynamicznej 
konstrukcji z filtrem NanoProtect Pro 
zwiększa ilość dostarczanego czystego 
powietrza (CADR) do 260 m3/godz. 
Skutecznie usuwa drobne cząsteczki o 
wielkości zaledwie 0,003 mikrona, a także 
filtruje szkodliwe gazy, takie jak lotne związki 
organiczne, i nieprzyjemne zapachy.

Blokada rodzicielska

Blokada rodzicielska zapobiega 
niezamierzonym zmianom ustawień

Healthy air protect

Blokada Healthy air protect natychmiast 
informuje o konieczności wymiany filtra. Jeśli 
filtr nie zostanie szybko wymieniony, 
urządzenie przestanie działać, aby uniknąć 
nieskutecznego oczyszczania. Dzięki temu 
masz pewność, że powietrze będzie zawsze 
czystsze i zdrowsze.

Certyfikacja

Produkt certyfikowany lub testowany przez 
organizacje ECARF i Airmid*
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Zalety
Oczyszczacz powietrza
Zasięg: do 29 m² | CADR: 260 m³/h Usuwa 99,97% zanieczyszczeń, Filtr NanoProtect HEPA żywotność 2 
lata, Głośność: 17-43 dB 
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Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Chiny

Dane techniczne
• Długość przewodu: 1,8 m
• Moc: 50 W
• Napięcie: 220 V
• Zasięg działania: Do 31 m²
• Częstotliwość: 50 Hz
• Poziom hałasu: 33 dB (A)

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.): 

541 × 325 × 211 mm

Konstrukcja i wykończenie
• Kolor panelu sterowania: Czarny
• Kolor(y): Biały

• Czujniki jakości powietrza: Cząsteczka
• Typ panelu sterowania: Dotykowy
• Wskaźniki prędkości wentylatora: 1, 2, 3, Turbo

Serwis
• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
• Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z 

recyklingu

Wydajność
• CADR: 260 m³/godz.
• Filtruje bakterie: 99,9 %
• Filtruje wirusy: 99,9 %
• Usuwa alergeny znajdujące się w powietrzu: 

99,97 %
•
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Dane techniczne
Oczyszczacz powietrza
Zasięg: do 29 m² | CADR: 260 m³/h Usuwa 99,97% zanieczyszczeń, Filtr NanoProtect HEPA żywotność 2 
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* Test współczynnika usuwania mikrobów przeprowadzony w 
siedzibie firmy Airmid Healthgroup Ltd. Test odbył się w komorze o 
pojemności 28,5 m3 skażonej wirusem grypy A (H1N1).

* Oczyszczacz powietrza sam w sobie nie chroni przed wirusem 
Covid-19, ale może być częścią planu ochrony siebie i rodziny w celu 
ułatwienia przepływu powietrza i zapewnienia czystego powietrza 
(US Environmental Protection Agency, Agencja Ochrony 
Środowiska Stanów Zjednoczonych).

* CADR: testy przeprowadzone przez firmę zewnętrzną zgodnie ze 
standardem GB/T 18801-2015

* Powietrze oczyszczone z zanieczyszczeń i alergenów to powietrze, z 
którego usunięte zostały typowe zanieczyszczenia, takie jak bakterie 
i wirusy, a także typowe alergeny.

* Udowodniono, że produkt ten usuwa 99,9% bakterii (z powietrza 
przechodzącego przez filtr, testy przeprowadzone przez instytut 
SIMT w komorze o objętości 30 m3 zgodnie ze standardem 
GB21551.3-2010, bakteria testowa: (Staphylococcus albsp) 8032), 
99,9% wirusów [1/2]

* 99,9% wirusów (z powietrza przechodzącego przez filtr, test 
współczynnika usuwania mikrobów przeprowadzony w siedzibie 
firmy Airmid Healthgroup Ltd.;test odbył się w komorze o 
pojemności 28,5 m3 skażonej wirusem grypy A (H1N1)) [2/2]

* 99,97% cząsteczek wielkości 0,3 mikrona, jest to wielkość typowych 
alergenów (z powietrza przechodzącego przez filtr, testowano na 
filtrze pod kątem skuteczności 1-krotnego przepływu powietrza przy 
prędkości 5,33 cm/s w niezależnym laboratorium).

http://www.philips.com

