
 

 

Philips
AC HEPA

Avlägsnar UFP så små som 

0,02 µm

AC4158/00
Alltid hälsosam luft

Det aktiva HEPA-kolfiltret filtrerar bort mikroskopiska partiklar, allergener, bakterier och 
virus samt ett vitt spektrum med skadliga gaser inklusive formaldehyd. Det här filtret med 
höga prestanda har utvecklats tillsammans med experter från Tyskland.

Alltid
• Du får en skyddsvarning för hälsosam luft när filtret behöver bytas ut
• Skyddslås för hälsosam luft garanterar ständigt hälsosam luft

Hälsosam luft
• Filtrerar bort mikroskopiska partiklar >20 nanometer*

Enkelhet
• Lättinstallerat filter



 Filtrerar bort mikroskopiska partiklar
*Tillsammans med HEPA-filtret filtrerar 
universalfiltret bort mikroskopiska partiklar 
>20 nanometer, inklusive bakterier, damm, 
allergener och vissa virus. Enligt WHO:s 
pressmeddelanden är fågelinfluensan, mänskliga 
influensavirus och legionellabakterien större än 
20 nanometer.

Skyddsvarning för hälsosam luft
Du får omedelbart en skyddsvarning för hälsosam 
luft omedelbart när det är dags att byta filtret. När 
ett filter är nästan fullt och måste rengöras eller 
bytas ut, påminner dig skyddsvarningen för hälsosam 
luft om att byta eller rengöra filtret.

Skyddslås för hälsosam luft
Skyddslåset för hälsosam luft garanterar ständigt 
hälsosam luft. Den stänger av renaren när hälsosam 
luft inte längre kan garanteras. Om filtret inte byts ut 
stängs låset av och låser apparaten efter en kort 
stund för att förhindra sekundär kontaminering på 
grund av att filtret är smutsigt. Vi garanterar ständigt 
hälsosam luft.

Enkel installation
Lättinstallerat filter
AC4158/00

Funktioner

* *Enligt rapporten om mikrobiologisk riskbedömning från 2008 som 
sammanställdes av Världshälsoorganisationen (WHO) är 
fågelinfluensan, mänskliga influensavirus, legionella, hepatitviruset 
och coronaviruset större än 0,02 mikrometer.
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Vikt och mått
• Produktmått (B x D x H): 288 x 36 x 313 mm
• Produktvikt: 0,46 kg
• F-låda, vikt (inkl. produkt): 0.63 kg
• F-låda, mått (B x D x H): 298 x 45,5 x 324 mm

Designspecifikationer
• AC-filterfärg: Mörkgrå (yta)

Logistiska uppgifter
• Ursprungsland: Kina

Logistisk information
• EAN för F-låda: 6923410732948
• 12 NC (Kina): 8834 15800710

Byte
• För Philips-luftrenare: AC4080
•
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