
 

 

Philips 2000 Series
Purificator 3 în 1 cu funcţie 
de răcire și încălzire

Purifică încăperi de până la 42 m²

Rată CADR de 165 m³/h
Filtre HEPA și cu carbon activ

AMF220/15

P
o
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iar
dim
urifică, răcoreşte sau încălzeşte 
ricând casa

rificatorul de aer Philips 3 în 1 menţine locuinţele sănătoase şi confortabile. Încălzeşte 
na şi răceşte vara, curăţând continuu aerul – eliminând 99,95% din particulele de 
ensiuni mici, precum cel mai mic virus cunoscut, cu sistemul său de filtrare HEPA.

Control fără efort
• 3 setări de turaţie pentru modurile de încălzire și răcire
• Design fără palete pentru siguranţă sporită
• 3 setări pentru lumini, inclusiv mod nocturn
• Utilizare ușoară cu telecomanda magnetică

Purificare avansată a aerului
• Senzor de calitate a aerului, temperatură și starea filtrului
• Rată CADR de până la 165 m³/h*: purifică încăperi de până la 42 m²**
• Filtrează 99,95 % dintre particulele de până la 0,003 microni

Confort total al aerului
• Oscilaţia reglabilă la 350° distribuie aerul oriunde ai nevoie
• Cools you with clean, refreshing air
• Te încălzește cu aer cald pur și confortabil



 Rată de eliberare de aer curat (CADR)

Funcţia de purificare este potrivită pentru o 
cameră cu suprafaţa de până la 42 m²**. 
Designul optim la 360° al orificiului de admisie 
a aerului și eficienţa ridicată a filtrării 
particulelor ultrafine asigură o performanţă de 
purificare cu o rată de eliberare de aer curat 
(CADR) de până la 165 m³/h*. Poate curăţa 
eficient aerul dintr-o cameră de 20 m² în 17,5 
minute.

Filtrare în 3 etape

Filtrarea cu 3 straturi cu HEPA NanoProtect, 
cu carbon activ și prefiltru captează 99,95 % 
dintre particulele de până la 0,003 microni, mai 
mici decât cel mai mic virus cunoscut***, 
eliminând bacteriile, polenul, praful, PM2.5, 
părul de animale, acarienii, sporii de mucegai, 
mirosurile, gazele, aerosoli și alţi poluanţi.

Senzor pentru calitatea aerului

Senzorul de calitate a aerului detectează 
particulele din aer mai mici de 2,5 μm și le 
afișează în timp real, cu feedback atât numeric, 
cât și codat cromatic. Bara colorată oferă 

indicaţii vizuale cu privire la calitatea aerului 
interior, variind de la albastru (bună), la violet 
(acceptabilă), roz (slabă) și până la roșu (foarte 
slabă). Afișajul în timp real indică și 
temperatura din interior și alerta de înlocuire a 
filtrelor.

Mod de purificare și răcire

Aparatul eliberează un flux ușor de aer 
proaspăt, ideal pentru a face mai confortabile 
camerele cu temperaturi mai ridicate. Modul 
de răcire furnizează numai aer purificat, 
asigurându-te că respiri și te bucuri de aer 
curat și revigorant în casă.

Mod de purificare și încălzire

Tehnologia ceramică încălzește aerul în doar 3 
secunde pentru a face faţă rapid mediilor mai 
reci. Modul de încălzire furnizează numai aer 
purificat, astfel încât să respiri și să te bucuri de 
aer curat și plăcut în casă.

Oscilaţie la 350°

Oscilaţia reglabilă la 350° permite circularea 
aerului în cameră acolo unde ai nevoie.

3 setări de turaţie

Alege din 3 niveluri de răcire: 7,5 W, 15 W și 
25 W sau 3 niveluri de încălzire: 1250 W, 1500 
W și 2200 W. Indiferent de setare, aparatul 
eliberează aer purificat, astfel încât să respiri 
aer pur și curat.

Controlul luminilor și modul nocturn

3 setări pentru luminile aparatului. Opţiunea 
iluminat complet afișează un inel luminos care 
indică modul de încălzire sau de răcire și 
senzorul de calitate a aerului. Opţiunea 
iluminat parţial afișează numai senzorul de 
calitate a aerului. În modul nocturn, toate 
luminile de pe dispozitiv sunt stinse.

Design fără palete

Designul fără palete produce un flux constant 
de aer purificat, fără palete vizibile care se 
rotesc rapid, oferind astfel siguranţă sporită.
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Performanţă
• CADR (particule)*: 165 m³/h
• Filtrarea particulelor***: 99,95 % (0,003 µm)
• Durată de viaţă recomandată a filtrului******: 24 de 

luni
• Nivel sunet: 34-48 dB
• Suprafaţă de purificare adecvată**: 42 m2
• Nivel de filtrare a virusurilor****: 99,9 %
• Nivel de filtrare a bacteriilor*****: 99 %

Design și finisaj
• Culori: Negru metalizat
• Tip de panou de control: Tactile
• Afișaj: Ecran LED

Greutate și dimensiuni
• Greutate cu ambalaj inclus: 7,2 kg
• Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 31 cm x 30 cm 

x 64 cm
• Dimensiunile produsului (L x l x H): 25 cm x 25 cm 

x 59 cm

Caracteristici
• Feedback pentru calitatea aerului: Numeric și 

codat cromatic
• Senzor pentru calitatea aerului: Particule (PM2,5)
• Purificare la 360°
• Temporizator pentru oprire automată
• Funcţie de blocare de siguranţă pentru copii
• Mod Nocturn
• Interfaţa cu utilizatorul

Specificaţii tehnice
• Tensiune: 220-240 V
• Lungime cablu: 1,8 m
• Frecvenţă: 50-60 Hz
• 3 setări de încălzire: 1250 W-1500 W-2200 W
• 3 setări de răcire: 7,5-15-25 W

Design și finisaj
• Material corp principal: Plastic

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Înlocuire
• Filtru de schimb:: FYM220/30

Greutate și dimensiuni
• Greutate produs: 4,9 kg

Conţinut
• Purificator de aer 3 în 1
• Filtru integrat
• Telecomandă

Straturi de filtrare
• Carbon activ
• Prefiltrul
• Filtru HEPA
•
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Specificaţii
Purificator 3 în 1 cu funcţie de răcire și încălzire
Purifică încăperi de până la 42 m² Rată CADR de 165 m³/h, Filtre HEPA și cu carbon activ

* Valoarea CADR este testată de un laborator terţ certificat, conform 
GB/T18801-2015. Am actualizat valorile CADR ale produselor 
noastre în urma îmbunătăţirii metodei noastre de testare și a 
procedurilor de control al calităţii producţiei.

* Dacă achiziţionezi un produs în cazul căruia aceste informaţii nu sunt 
actualizate încă pe cutie, poţi avea siguranţa că produsul funcţionează 
la specificaţiile mai ridicate menţionate online.

* * Suprafaţa de 42 m² a camerei este calculată conform standardului 
NRCC-5401, folosind rezultatul CADR pentru fumul de ţigară, 
obţinut în conformitate cu GB/T18801-2015.

* * * Testat în 2020 de către IUTA, în conformitate cu DIN71460-1, 
utilizând aerosoli NaCl.

* * * * Din aerul care trece prin filtru, test privind rata de reducere a 
microbilor la Airmid Healthgroup Ltd., rezultat după 40 de minute, 
cu aparatul la modul max., într-o cameră de testare de 28,5 m³ 
contaminată cu virusul gripal aeropurtat A (H1N1).

* * * * Un purificator de aer în sine nu protejează împotriva Covid-19, 
dar poate face parte din planul de a te proteja pe tine și familia ta 
(Agenţia pentru protecţia mediului din SUA).

* * * * * Din aerul care trece prin filtru, testat de un laborator terţ într-
o cameră de 30 m³ în conformitate cu GB21551.3-2010 (stafilococul 
alb 8032 ca bacterie de testare).

* * * * * * Durata de viaţă recomandată este o valoare teoretică 
obţinută pe baza unui nivel mediu de particule de 35 µg/m³ în aerul 
exterior, cu purificatorul funcţionând la cea mai scăzută turaţie într-
o cameră de 39 m², timp de 16 ore pe zi.
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