
 

 

Philips 2000i Series
Очищувач і зволожувач 
повітряОчищує кімнати площею до 

85 м²

Коефіцієнт чистого повітря 
330 м³/год
Швидкість зволоження 600 мл/
год
Підключення до додатка 
CleanHome+
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сунення 99,97% частинок розміром 0,003 мікрона
ищувач Philips 2-в-1 очищує кімнати площею до 85 м² і швидко зволожує повітря зі швидкістю 

0 мл/год. За допомогою управління в додатку та сенсорів він сканує повітря і автоматично 

лаштовує зволоження та очищення повітря від алергенів і забруднюючих речовин.

Керування без зусиль
• Відстеження і керування за допомогою додатка
• Низький рівень споживання енергії

Зручне керування
• Датчик AeraSense точно визначає і відображає якість повітря
• Ретельно протестовано на якість, якій можна довіряти
• Режим сну з надзвичайною тихою роботою
• Налаштування «2-в-1» та «Лише очищувач» з автоматичними і ручними режимами

Бездоганна ефективність
• Коефіцієнт подачі чистого повітря до 330 м3/год: очищує кімнати площею до 85 м2
• Фільтр HEPA захоплює 99,97 % частинок розміром 0,003 мікрона (3)
• Видаляє до 99,9% вірусів та аерозолів із повітря
• Технологія NanoCloud: гігієнічне зволоження без зусиль
• Автоматичне зволоження до 600 мл/год за допомогою 4 налаштувань



 Вдосконалене очищення

Ключовим індикатором ефективності 
очищувача є коефіцієнт подачі чистого 
повітря: потік чистого повітря, що 
утворюється за 1 годину. Що вищий 
коефіцієнт подачі чистого повітря, то 
швидше очищення. Що забрудненіша 
кімната, то вищим має бути коефіцієнт 
подачі чистого повітря. Цей очищувач має 
коефіцієнт подачі чистого повітря 330 м3/
год (1) і може ефективно очистити цілу 
кімнату площею до 85 м2 (2).

Усунення 99,97% частинок

3-рівнева фільтрація за допомогою фільтра 
NanoProtect HEPA, фільтра з активованим 
вугіллям і фільтра попереднього очищення 
захоплює 99,97% наддрібних частинок 
розміром 0,003 мікрона (3), завдяки чому ви 
захищені від PM2.5, бактерій (4), пилку, пилу, 
часточок шкіри домашніх тварин, газів та 
інших забруднюючих речовин.

Видалення до 99,9% вірусів

Захоплює частинки в повітрі, включаючи ті, 
які можуть містити віруси, що спричиняють 
респіраторні захворювання. Незалежно 
протестовано Airmid Health Group Ltd на 
предмет видалення до 99,9% вірусів і 
частинок із повітря (5).

Технологія NanoCloud

Технологія NanoCloud зволожує повітря 
тихо й ефективно, поширюючи на 99% 
менше бактерій (6). NanoCloud працює 
шляхом природного випаровування, 
створюючи невидимий туман із молекул 
чистої водяної пари нанорозміру. Завдяки 
такому дрібному розміру молекули 
рівномірно зволожують повітря, а бактеріям 
і мінералам надзвичайно важко 
прикріпитися до них, що запобігає 
поширенню бактерій і білого пилу у кімнаті 
(7).

Автоматичне зволоження

Швидко зволожує повітря зі швидкістю 
подачі води до 600 мл/год (8). Пристрій 
визначає рівень вологості в повітрі й 
автоматично зволожує його до потрібного 
рівня. Виберіть 40%, 50%, 60% або 70% як 
цільовий рівень вологості, і зволожувач 
автоматично увімкнеться або вимкнеться, 
щоб досягти бажаного рівня вологості.

Датчики AeraSense

Датчик AeraSense сканує повітря 1000 разів 
на секунду і миттєво відображає 
інформацію про якість повітря вдома. 
Дисплей показує рівень алергенів і часточок 
PM2.5 у цифровому форматі та з інтуїтивним 
кольоровим кільцем.

Якість, якій можна довіряти

Перед випуском із заводу очищувачі Philips 
проходять 170 обов’язкових та жорстких 
перевірок. Їх ретельно перевірять на 
тривалість експлуатації та надійність для 
безперервної роботи в режимі 24/7.
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Основні особливості
Очищувач і зволожувач повітря
Очищує кімнати площею до 85 м² Коефіцієнт чистого повітря 330 м³/год, Швидкість зволоження 
600 мл/год, Підключення до додатка CleanHome+
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Вага та розміри
• Розміри упаковки (ДxШxВ): 445x310x689 mm
• Вага з упаковкою: 9,9 kg
• Розміри виробу (ДxШxВ): 396x230x580 мм
• Фільтрація: Фільтр HEPA, фільтр з активованим 
вугіллям, фільтр попереднього очищення

• Колір (кольори): Білий
• Ємність для води: 3.5 L
• Коефіцієнт подачі чистого повітря (частинки, 

GB/T) (1): 330 м3/год
• Фільтрація частинок (3): 99,97% розміру 

0,003 мікрона
• Фільтрація вірусів і частинок у повітрі (5): 99,9%
• Технологія VitaShield
• Фільтрація алергенів (10): 99,97%
• Розмір кімнати для зволоження (9): До 80 м²
• Технологія NanoCloud (6): До 99% менше 
бактерій

• Розмір кімнати для очищення (2): До 85 м2
• Швидкість зволоження: 600 мл/год

Практичність
• Автоматичні режими: Універсальний та 
усунення алергенів

• Довжина шнура: 1,8 m
• Режим сну
• Налаштування зволоження: 40%, 50%, 60%, 70%
• Налаштування ручної швидкості: 1, 2, 3, режим 

«турбо»
• Мобільність: 4 колеса
• Замок від дітей
• Таймер: 1–12 годин

Обслуговування
• 2 роки гарантії
• Максимальне споживання енергії: 35 W
• Споживання енергії в режимі очікування: <2 W
• Напруга: 220-240 V

Вага та розміри
• Вага виробу: 8,00 kg

Відображення якості повітря
• Технологія AeraSense
• Інформація про якість повітря: Кольорове 
кільце, цифрове

• Рівень частинок (PM2.5)
• Рівень вологості
• Індекс побутових алергенів

Підключення
• Додаток, підключається через Wi-Fi: Clean 

Home+
• З активним вугіллям: FY1413 – до 12 місяців
• Фільтр зволожувача: FY2425 – до 6 місяців
• Фільтр HEPA NanoProtect: FY1410 – до 

24 місяців
• Сумісність смартфону: Пристрої iPhone та 

Android

Consumer Trade Item
• Height: 68.9
• Width: 44.5
• Length: 30.5
• Net Weight: 8.15
• Gross Weight: 9.991
• GTIN: 08720389007217
• Country of origin: CN
• Harmonized system code: 85098000

Outer Carton
• Height: 68.9
• Width: 44.5
• Length: 30.5
• Net Weight: 8.15
• Gross Weight: 9.991
• GTIN: 18720389007214

Ефективність
• Зона очищ. (GB/T): 40 м²
•
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Специфікації
Очищувач і зволожувач повітря
Очищує кімнати площею до 85 м² Коефіцієнт чистого повітря 330 м³/год, Швидкість зволоження 
600 мл/год, Підключення до додатка CleanHome+

* Коефіцієнт подачі чистого повітря: протестовано третьою 
стороною відповідно до GB/T 18801-2015

* У приміщенні площею 20 м²: це теоретичний час одноразового 
очищення, який визначено діленням коефіцієнта подачі чистого 
повітря 330 м³/год. на розмір приміщення 48 м³ (припускаючи, 
що приміщення має площу 20 м² та 2,4 м висоти).

* Рівень зволоження: протестовано GB/T 23332 у внутрішній 
кліматичній камері Philips, 2017 р. Розмір камери: 25 м², 
початкова температура: 20 ± 2 °C, відносна вологість: 30 ± 3 %.

* Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів 
проведено в Airmid Healthgroup Ltd.; у камері для тестування 
розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).

* Запобігає поширенню вологих плям та білого пилу: незалежне 
тестування третьої сторони, визначення відкладення мінералів із 
крапель рідини на меблях відповідно до DIN 44973, IUTA e.V. 
Для визначення відкладень мінералів на меблях із крапель рідини 
в повітрі протягом 3 годин.

* Професійний датчик: порівняно з датчиком Grim і галузевим 
інфрачервоним датчиком.

* Зменшення кількості бактерій: протестовано Інститутом 
вимірювальних і тестових технологій Шанхаю (SIMT) у камері 
30 м3 відповідно до GB21551.3-2010. Для тестування 
використовувалася бактерія (білий стафілокок) 8032.

* Розмір кімнати: вирахувано відповідно до GB/T18801-2015.
* Концентрація бактерій, які переносяться повітрям, у кімнаті 
залежить від багатьох факторів, таких як повітрообмін, розмір 
кімнати та налаштування.

* Результати отримано на основі поширення білого стафілокока із 
пристрою. Під час тестувань у резервуарах для води 
використовувалася стерилізована вода з додавання вказаної 
бактерії. (Фільтри (за наявності) було видалено із пристроїв).

* Протестовано у 2017 році лабораторією третьої сторони на 
фільтруючому матеріалі з розпиленням NaCl; розмір частинок – 
3 нм відповідно до DIN71460-1.

* Перевірено ефективність одного проходження потоку повітря 
5,33 см/сек. через фільтруючий матеріал лабораторією третьої 
сторони у 2017 році.

http://www.philips.com

