
 

 

Philips 800 Series
เคร่ืองฟอกอากาศขนาดยอ
ม

กําจัดอนุภาค 0.003 ไมครอน ไดถึง 
99.5%
ขนาดหอง: 16-49 ตร.ม.
Particle CADR: 190 ลบ.ม./ชม.
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จัดอนุภาคที่เล็กถึง 0.003ไมครอน ไดถึง 99.5%
ัดไวรัส สารกอภูมิแพ และมลพิษได 99% (2,3,6)

ร่ืองฟอกอากาศฟลิปส Series 800 เคร่ืองเล็กกะทัดร ัด แตทรงประสิทธิภาพ 
บอากาศบริสุทธิ์สูบานคุณ

ประสิทธิภาพสูง
• ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับหองที่มีขนาดถึง 48 ตร.ม.
• กรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนไดถึง 99.5%
• ขจัดไวรัสและฝุนละอองตามอากาศไดสูงสุดไดสูงถึง 99.9%
• เซ็นเซอรอัจฉริยะสําหรับการกรองอากาศอัจฉริยะ
• ทดสอบอยางละเอียดเพื่อคุณภาพที่คุณไวใจได
การทํางานอยางราบรื่น
• โหมดสลีปที่มีการทํางานที่เงียบเปนพิเศษ
• ใชพลังงานต่ํา
การควบคุมอยางงายดาย
• จอแสดงคุณภาพอากาศ
• ไฟแสดงสถานะแผนกรองอัจฉริยะ
• โหมดอัตโนมัติและความเร็วแบบกําหนดเอง 2 ระดับ



 ประสิทธิภาพสูง

ระบบหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลังจะครอบคลุมห
องที่มีขนาดมากถึง 48 ตร.ม. 
และกระจายอากาศบริสุทธิ์ไปไดทั่วทุกมุมหองอ
ยางมีประสิทธิผล โดยจะเรงสมรรถนะดาน 
CADR (อัตราการสรางอากาศบริสุทธิ์) ขึ้นเปน 
190 ลบ.ม./ชม. 
อันจะทําใหการฟอกอากาศทําไดถึง 20 ตร.ม. 
ในเวลานอยกวา 16 นาที (1)

การกําจัดอนุภาคได 99.5%

การกรอง 2 ชั้นดวย NanoProtect HEPA 
และแผนกรองช้ันแรกสามารถดักจับอนุภาคที่มี
ขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนไดถึง 99.5% (3) 
ดังนั้นคุณจึงปลอดภัยจาก PM2.5, แบคทีเรีย, 
ละอองเกสร, ฝุน, ขนสัตวและมลพิษอื่นๆ 
โดยไดรับการรับรองจาก European Centre for 
Allergy Research Foundation

ขจัดไวรัสไดสูงสุด 99.9%

ดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุนละอองที่อาจ
มีไวรัสทางเดินหายใจ 
สามารถขจัดไวรัสและฝุนละอองตามอากาศได
สูงสุดไดสูงถึง 99.9% จากการทดสอบโดย 

Airmid Health-Group (2) 
และยังทดสอบสําหรับโคโรนาไวรัส (4)

เซ็นเซอรอัจฉริยะ

สแกนอากาศ 1000 
ครั้งตอวินาทีเพื่อตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศ
ษ รายงานคุณภาพอากาศในแบบเรียลไทม 
และเลือกความเร็วที่เหมาะสมสําหรับบานของคุ
ณอยางชาญฉลาด (ในโหมดอัตโนมัติ)

คุณภาพที่คุณไวใจได

เครื่องฟอกอากาศ Philips 
ผานการทดสอบภาคบังคับและเขมงวดกวา 170 
ครั้งกอนออกจากโรงงาน 
ผานการทดสอบอายุการใชงานและความทนทา
นอยางเขมงวด เพื่อการใชงานตอเนื่องตลอด 24 
ชั่วโมงทุกวัน

การทํางานที่เงียบเปนพิเศษ

ในโหมดสลีป ไฟแสดงผลจะหร่ีลง 
และเครื่องฟอกอากาศจะทํางานอยางเงียบที่สุดเ
พื่อกรองอากาศในขณะที่คุณนอนหลับ

ใชพลังงานต่ํา

ดวยการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน 
เครื่องฟอกอากาศจึงทํางานไดสูงสุดที่กําลังไฟ 
20 วัตต 
ซึ่งเทียบเทากับหลอดไฟมาตรฐานหนึ่งดวง

จอแสดงคุณภาพอากาศ

ดูคุณภาพอากาศในบานของคุณแบบเรียลไทมไ
ดทันที 
หนาจอจะแสดงระดับของสารกอภูมิแพและ 
PM2.5 ดวยวงแหวนสีที่ใชงานงาย

โหมดอัตโนมัติและความเร็ว 2 ระดับ

ใชงานผลิตภัณฑของคุณในโหมดอัตโนมัติอัจฉ
ริยะหรือเลือกจากระดับความเร็ว 2 ระดับ: สลีป, 
เทอรโบ 
เพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศและระดับเ
สียงอยางเต็มรูปแบบ
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ไฮไลต
เคร่ืองฟอกอากาศขนาดยอม
กําจัดอนุภาค 0.003 ไมครอน ไดถึง 99.5% ขนาดหอง: 16-49 ตร.ม., Particle CADR: 190 ลบ.ม./ชม.
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ประหยัดพลังงาน
• การใชพลังงานสูงสุด: 20 วัตต
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: <=0.5 วัตต
• แรงดันไฟฟา: 220-240 V
การบํารุงรักษา
• แผนกรองสํารอง HEPA: แผนกรอง HEPA FY0194 - 

12 เดือน
• บริการ: รับประกันทั่วโลก 2 ป
น้ําหนักและขนาด
• น้ําหนัก: 2.4 กก.
• ขนาด (ยาว*กวาง*สูง): 250*250*367
• สี: สีขาว, สีดํา
เปยมประสิทธิภาพ
• CADR (อนุภาค, GB/T): 190 ลบ.ม./ชม.

• ขนาดหอง (NRCC): มากถึง 48 m²
• การกรอง: HEPA, แผนกรองช้ันแรก
• เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศ: อนุภาค PM2.5
• การกรองอนุภาค: 99.5% ที่ 0.003 ไมครอน
• การกรองสารกอภูมิแพ: 99.99%
• การกรองไวรัสและละอองในอากาศ: 99.9%
การใชงาน
• ระดับเสียงต่ําสุด (โหมดสลีป): 19 dB
• ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.
• โหมดอัตโนมัติ: ใช
• โหมดรอทํางาน: ใช
• การตั้งคาความเร็วแบบกําหนดเอง: 2 (สลีป, 

เทอรโบ)
• การแสดงคุณภาพอากาศ: วงแหวนสี
• ปรับแสงแวดลอมอัตโนมัติ: ไมมี
• ระดับเสียงสูงสุด (โหมดเทอรโบ): 49 dB (7)
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เคร่ืองฟอกอากาศขนาดยอม
กําจัดอนุภาค 0.003 ไมครอน ไดถึง 99.5% ขนาดหอง: 16-49 ตร.ม., Particle CADR: 190 ลบ.ม./ชม.

* (1) จากอากาศท่ีผานเขาแผนกรอง 
ทําใหทราบวาเวลาดังกลาวเปนเวลาในทางทฤษฎีสำหรับทําความสะอ
าดในคร้ังเดียว คํานวณไดโดยการหาร CADR น่ันคือ 190 ลบ.ม./ชม. 
ดวยขนาดหองคือ 48 ลบ.ม. (โดยสมมติวาหองมีขนาด 20 ตร.ม. 
และมีความสูง 2.4 ม.)

* (2) การทดสอบอัตราการลดจุลชีพดําเนินการท่ี Airmid Health group 
Ltd. ทดสอบในหองทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. 
ท่ีปนเปอนเช้ือไขหวัดใหญ A(H1N1) ในอากาศ 
เคร่ืองฟอกอากาศน้ันไมสามารถปองกันโควิด-19 ได  
แตสามารถเปนสวนหน่ึงของแผนปองกันตัวเองและครอบครัวได 
(หนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอมสหรัฐ)

* (3)จากอากาศท่ีไหลผานแผนกรอง ไดรับการทดสอบกับละออง NaCl 
โดย IUTA ตาม DIN71460-1

* (4)การทดสอบอัตราการลดจุลชีพท่ีหองปฏิบัติการภายนอก 
ในการทดสอบในหองทดสอบท่ีปนเปอนดวยละอองเช ื้อ Avian 
Coronavirus (IBV) ดวยแผนกรอง Philips HEPA NanoProtect

* (5)อายุการใชงานท่ีแนะนําสําหรับอุปกรณอางอิงจากการคํานวณทางท
ฤษฎีของคาภูมิภาคเฉลี่ยตอปของอนุภาคอากาศท ี่เปนอันตรายภายนอ
กอาคารและการใชเครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจําว ันเปนเวลา 16 
ช่ัวโมงในโหมดอัตโนมัติ

* (6)ทดสอบวัสดุของไสกรองสําหรับ 1 Pass Efficiency 
ดวยการหมุนเวียนอากาศ 5.33 ซม./วินาที /จากอากาศท่ีผานแผนกรอง 
ผานการทดสอบตามมาตรฐาน JISB 9908-2011

* (7)แรงดันเสียงเฉล่ียท่ีคํานวณไดท่ี 1.5 เมตรจากอุปกรณ 
ตามการวัดตาม IEC 60704 ระดับแรงดันเสียงขึ้นอยูกับโครงสรางหอง 
การตกแตง และตําแหนงของอุปกรณและผูฟง

http://www.philips.com

