
 

 

Philips Genuine 
replacement filter
Bevochtigingsfilter

NanoCloud-technologie
Tot wel 99% minder bacteriën
Levensduur tot wel 6 maanden

FY3435/30
Altijd gezonde lucht

NanoCloud-technologie met hygiënische bevochtiging
Het originele Philips-bevochtigingsfilter past perfect op uw apparaat, wat zorgt voor een consistente 

goede werking. Het maakt gebruik van NanoCloud-technologie om moleculen van zuivere waterdamp 

in nano-formaat te verspreiden en de lucht te bevochtigen met tot wel 99% minder bacteriën.

Superieure prestaties
• Perfecte keuze voor consistent hoge prestaties
• Tot 99% minder bacteriën met NanoCloud-technologie (1)

Probleemloze bediening
• Volg de statusindicator van het slimme filter op uw toestel
• Maak verbinding met het apparaat en controleer de levensduur van het filter

Naadloze bediening
• De filters van Philips zorgen ervoor dat uw apparaat effectief werkt
• Tot wel 6 maanden gebruik



 Het originele filter van Philips

Het vervangen van het filter door het originele 
Philips-bevochtigingsfilter zorgt voor een consistent 
goede en efficiënte werking van uw luchtbevochtiger. 
Het is speciaal ontworpen voor het aangegeven 
apparaat, waardoor het perfect past en het apparaat 
soepel kan werken.

NanoCloud-technologie

De unieke NanoCloud-technologie maakt gebruik 
van natuurlijke verdamping om zuivere waterdamp 
uit te stoten. De nevel is zo fijn dat het extreem 
moeilijk is voor bacteriën of residu om zich te 
hechten. Dit zorgt voor luchtbevochtiging met tot 
99% minder bacteriën dan met standaard ultrasone 
luchtbevochtigers. (1)

Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen

Onze luchtfilters ondergaan een reeks verplichte en 
strikte inspectietesten voordat ze uit de fabriek 
worden vrijgegeven. Ze worden onderworpen aan 
strenge controles op levensduur en duurzaamheid, 
voor continu gebruik 24 uur per dag en 7 dagen per 

week voor de beste prestaties van uw Philips-
luchtbevochtiger tot de laatste dag van de 
levensduur van het filter.

Uitstekende prestaties

Dit bevochtigingsfilter biedt consistente 
bescherming en garandeert een optimale filtratie tot 
wel 6 maanden.

Moeiteloos onderhoud

Uw Philips-apparaat geeft aan wanneer u het 
bevochtigingsfilter moet schoonmaken of vervangen. 
Dit maakt het onderhoud van het apparaat 
moeiteloos, zodat u altijd kunt genieten van 
comfortabele, schone lucht.

Houd de levensduur van het filter bij

Houd de levensduur en status van uw filter altijd en 
overal in de gaten met de CleanHome+-app. U 
wordt gewaarschuwd wanneer het tijd is om uw 
filter te vervangen en u kunt eenvoudig een 
vervangend filter rechtstreeks via de app bestellen.
FY3435/30

Specificaties
Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (l x b x h): 

27*255*255 mm
• Gewicht van het product: 0,068 kg
• Afmetingen van product (l x b x h): 245*19 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 0,19 kg

Land van herkomst
• Geproduceerd in: China

Gewicht en afmetingen
• Kleur(en): Blauw

Performance
• Filter: Bevochtigingsfilter
• Bacteriële filtratie: Tot wel 99% minder (1)

Compatibiliteit
• Geschikt voor de volgende modellen: AC3829
•

* (1) Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigingsmodules die 
geen extra technologie bevatten om de verspreiding van bacteriën te 
verminderen, getest door een onafhankelijk laboratorium
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