
 

 

Philips
Luchtzuiveraar

VitaShield IPS
Slimme sensor

AC4012/10

A
Z
Ee
ba
ve
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uiveraar met speciale slaapstand
n betere nachtrust met de Philips-luchtzuiveraar. Ultrafijne deeltjes, allergenen, 
cteriën en virussen* groter dan > 0,02 micron worden effectief weggefilterd, terwijl de 
iligheidsmelding voor luchtkwaliteit u verzekert van gezonde lucht.

Altijd
• Beschermingsalarm voor gezonde lucht

Gezonde lucht
• De slimme sensor meet en regelt de luchtkwaliteit
• De slaapmodus reinigt geruisloos en met gedimde lampjes
• Met intelligent VitaShield-zuiveringssysteem

Eenvoud
• Eenvoudig in te stellen timer voor 1/4/8 uur
• 3-staps luchtkwaliteitsindicatie geeft het luchtkwaliteitsniveau duidelijk aan
• Met de 3-staps ventilatorsnelheid kunt u de luchtstroom naar wens aanpassen



 VitaShield IPS

Het intelligente VitaShield-zuiveringssysteem filtert 
vuil groter dan >0,02 micron (ultrafijne deeltjes, 
allergenen, bacteriën en virussen) op een effectieve 
manier*.

Slimme sensor

De slimme sensor meet en regelt de luchtkwaliteit

Slaapmodus

Deze Philips-luchtzuiveraar is zeer geruisloos en 
heeft gedimde lampjes zodat u ongestoord kunt 
slapen. De luchtzuiveraar schakelt naar een lager 
activiteitsniveau, waarbij de ventilatorsnelheid en het 

geluidsniveau worden verlaagd en het 
energieverbruik wordt beperkt.

3-staps ventilatorsnelheid
Met de 3-staps ventilatorsnelheid kunt u de 
luchtstroom naar wens aanpassen

Eenvoudig in te stellen timer voor 1/4/8 
uur

Het apparaat werkt voor de ingestelde tijdsduur en 
schakelt daarna automatisch uit.

3-staps indicatielampjes
3-staps indicatielampjes geven duidelijk het 
luchtkwaliteitsniveau aan: blauw - goed; paars - 
gemiddeld; rood - slecht.

Beschermingsalarm voor gezonde lucht

Het beschermingsalarm voor gezonde lucht geeft u 
een tijdige waarschuwing wanneer u het filter moet 
vervangen. Als het filter niet op tijd wordt vervangen, 
stopt het apparaat om te voorkomen dat het met 
een vol filter doelloos doordraait. Zo bent u altijd 
verzekerd van gezonde lucht.
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Specificaties
Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van het product (b x d x h): 343 x 198 

x 520 mm
• Gewicht van het product: 5,35 kg
• Gewicht F-doos (inclusief product): 7.25 kg
• Afmetingen F-doos (b x d x h): 435 x 280 x 615 mm

Ontwerpspecificaties
• Materialen hoofdunit: ABS-plastic
• Afdekplaat: wit

Performance
• CADR (sigarettenrook): 160 m³/u **
• Filtert PM 2,5: > 99% ***
• Filtert bacteriën uit de lucht: > 99,9% ****

Logistieke gegevens
• Land van herkomst: China

Vervanging
• AC-filter: AC4123
• HEPA-filter: AC4124

Interactiviteit
• Frequentie: 50 Hz
• Spanning: 220 - 240 V
• Luchtkwaliteitssensor(en): deeltje
• Snoerlengte: 2.3 m
• Geluidsniveau: 34 (slaap) - 54 (hoogste 

snelheid) dB
• Wattage: 30 W
•

* Volgens een microbiologisch risicobeoordelingsrapport van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) uit 2008 zijn het virus dat 
vogelgriep veroorzaakt, de legionellabacterie, hepatitisvirussen en 
het SARS coronavirus groter dan 0,02 micron.

* * Getest door Shanghai Institute of Measurement and Testing 
Technology (SIMT) in een kamer van 30 m³ volgens GB/T18801-
2008, sigarettenrook gebruikt als vervuilende deeltjes

* ** Getest door SIMT in een kamer van 30 m³ volgens GB/T18801-
2008 en GB/T18883-2002, inhaleerbare deeltjes kleiner dan 2,5 um 
als vervuilende deeltjes getest in hoog gehalte, oorspronkelijk 
gehalte 5,0¡À0,5 mg/m³, testtijd van 1 uur

* * Getest met Shanghai Institute of Measurement and Testing 
Technology (SIMT) in een kamer van 30 m³ volgens GB21551.3-
2010, (stafylokokken) 8032 gebruikt als testbacterie
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