
 

 

Philips Genuine 
replacement filter
Kostutuslevy

NanoCloud-tekniikka
Jopa 99 % vähemmän bakteereja
Jopa 6 kuukauden käyttöikä

FY2401/30
Aina puhdasta ilmaa

NanoCloud-tekniikka kosteuttaa ilmaa hygieenisesti
Alkuperäinen Philips-kostutuslevy sopii laitteeseen täydellisesti ja takaa tasaisen, tehokkaan 
toiminnan. NanoCloud-tekniikan avulla se tuottaa nanokokoisista vesimolekyyleistä 
muodostuvaa puhdasta höyryä, joka sisältää 99 % vähemmän bakteereja.

Loistava suorituskyky
• Täydellinen istuvuus takaa tasaisen laadukkaan toiminnan

Vaivatonta hallintaa
• Seuraa laitteesi älykkään suodattimen tilanilmaisinta

Saumaton toiminta
• Philips-suodattimilla varmistat laitteesi tehokkaan toiminnan

Loistava suorituskyky
• Jopa 99 % vähemmän bakteereja NanoCloud-tekniikalla (1)

Saumaton toiminta
• Kestää jopa 6 kuukauden käytön



 Alkuperäinen Philips-suodatin

Vaihtamalla suodattimen aina alkuperäiseen Philips-
kostutuslevyyn voit varmistaa, että ilmankostutin 
toimii jatkossakin tehokkaasti. Se on suunniteltu 
erityisesti käyttötarkoituksensa mukaiseen 
laitteeseen, johon se sopii täydellisesti, ja laite toimii 
tasaisesti.

NanoCloud-tekniikka

Ainutlaatuinen NanoCloud-tekniikka tuottaa 
puhdasta vesihöyryä hyödyntämällä luonnollista 
haihtumista. Hienojakoinen höyry vaikeuttaa 
bakteerien ja lian kiinnittymistä. Se kostuttaa ilmaa 
päästäen ilmaan jopa 99 % vähemmän bakteereja 
tavallisiin ultraäänikostuttimiin verrattuna. (1)

Luotettavaa varmuutta

Philips-ilmansuodattimet läpikäyvät tiukat pakolliset 
testit ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Niille tehdään 
perusteellisia käyttöikä- ja kestävyystestejä 
ympärivuorokautista käyttöä varten, jotta Philips-
ilmankostuttimen paras mahdollinen toiminta 
voidaan varmistaa käyttöikänsä viimeiseen päivään 
asti.

Kestävää suorituskykyä

Kostutuslevy antaa suojaa ja takaa optimaalisen 
suodatuksen jopa 6 kuukaudeksi.

Vaivaton huolto

Philips-laite ilmoittaa, milloin kostutuslevy on 
puhdistettava tai vaihdettava. Näin laitteen 
kunnossapito on vaivatonta ja se tuottaa aina 
puhdasta ilmaa.
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Tekniset tiedot
Paino ja mitat
• Pakkauksen mitat (P x L x K): 80*135*250 mm
• Tuotteen paino: 0,102 kg
• Tuotteen mitat (P x L x K): 502*130*30 mm
• Paino pakattuna: 0,175 kg

Alkuperämaa
• Alkuperämaa: Kiina

Paino ja mitat
• Väri(t): Tummanharmaa

Suorituskyky
• Suodatin: Kostutuslevy
• Bakteerien suodatus: Jopa 99 % vähemmän (1)

Yhteensopivuus
• Sopii näihin malleihin: HU4801, HU4802, HU4803, 

HU4810, HU4811, HU4813, HU4814
•

* (1) Verrattuna tavallisiin ultraäänikostutinmoduuleihin, joissa ei ole 
bakteerien leviämistä estävää teknologiaa, riippumattomassa 
laboratoriossa testattuna.
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