
 

Очищувач повітря

Series 4500i

 
Видалення 99,97 % часток розміром

3 нм

Розмір кімнати: 104 м² (NRCC

стандарт)

До 48 м2

Автоматичний режим, режим сну й

додаток

 

AC4550/50

Здоровіше повітря, завжди
Наповніть свій дім чистим здоровим повітрям

Новий очищувач повітря Philips Series 4500i створено, щоб доповнити дизайн дому

ефективним та стильним рішенням, що дозволить зменшити рівень часточок PM2.5,

шкідливих газів та алергенів у домі.

Інтелектуальне очищення для завжди здорового повітря

Розумне розпізнавання та інтелектуальне автоматичне очищення

Швидке й ефективне очищення

Швидке очищення

Відмінне видалення частинок

Відмінне видалення газів

Сертифіковано для застосування алергіками

Переглядайте і контролюйте стан повітря будь-коли, будь-де

Інформація про якість повітря у режимі реального часу

Просте 4-колірне кільце для простого контролю

Стежте і керуйте пристроєм за допомогою додатка смартфону

Відмінний дизайн і зручне використання

Класичний мінімалістський дизайн виробу

Надзвичайно тиха робота



Очищувач повітря AC4550/50

Основні особливості

Розумний датчик та автоматичні режими

Розумний датчик визначає навіть найменші зміни

якості повітря та автоматично налаштовує швидкість

вентилятора для оптимального очищення. Очищувач

пропонує 4 спеціальні автоматичні режими для

оптимізації повітря залежно від потреб – загальний,

усунення забруднень, газів та алергенів, – створюючи

безпечний повітряний простір у будинку.

Швидке очищення

Завдяки коефіцієнту подачі чистого повітря 400 м3/

год. пристрій очищає повітря у кімнаті розміром

20 м2 менше, ніж за 8 хвилин*.

Відмінне видалення частинок

Очищувач повітря, оснащений оновленою

технологією VitaShield, ефективно видаляє 99,97%

частинок розміром 0,003 нм (що у 800 разів менше за

частинки PM2.5), зокрема частинки PM2.5, віруси,

бактерії, пилок, пил та часточки шкіри домашніх

тварин*. Він дозволяє дихати здоровим повітрям

навіть у сезон сильного забруднення повітря.

Відмінне видалення газів

Очищувач повітря, оснащений оновленою

технологією VitaShield, ефективно видаляє шкідливі

гази, такі як формальдегід, леткі органічні сполуки та

запахи, і підтримує їх на безпечному рівні*. Пори

активованого вугілля нанорозміру формують ділянку

поглинаючої поверхні розміром 28 футбольних полів

для високої ефективності та тривалого очищення

летких органічних сполук*.

Сертифіковано для застосування алергіками

Цей виріб зі спеціальним надчутливим режимом

усунення алергенів ефективно виявляє і зменшує

кількість алергенів, таких як пилок. Його

сертифіковано ECARF (Європейський центр

дослідження проблем алергії) як антиалергенний

пристрій.

Інформація про якість повітря у режимі реального

часу

Цифрове відображення у режимі реального часу рівня

часточок PM2.5, коефіцієнта кімнатних шкідливих газів

та алергенів дозволяє візуалізувати якість повітря і

постійно контролювати її. Пристрій оснащено

датчиком PM2.5, який можна порівняти із

професійним датчиком, – він надає інформацію про

якість повітря у приміщенні в режимі реального часу.

Точний та вдосконалений датчик газів, який може

виявляти шкідливі гази і відображати рівень

потенційно шкідливих газів.

Якість повітря у 4 кольорах

Кольорове кільце пропонує додатковий візуальний

індикатор від блакитного (хороша) до червоного

(погана) кольору, повідомляючи про якість повітря у

приміщенні.

Підключення до додатка

Користуючись додатком, Ви зможете керувати своїм

очищувачем повітря будь-коли і з будь-якого місця.

Перевіряйте якість повітря в додатку, щоб бути

спокійним, де б Ви не були, та порівнюйте якість

повітря в приміщення та на вулиці. За допомогою

додатка можна також змінювати швидкість

вентилятора і перевіряти стан фільтра.

Класичний мінімалістський дизайн

Класичний мінімалістський дизайн виробу для модних

домів, легко вписується в інтер’єр будь-якого будинку.

Залишайтеся здоровими та стильними.

Надзвичайно тиха робота

У режиму сну індикатори дисплея тьмяніють, а

очищувач працює майже безшумно, забезпечуючи

чисте повітря під час сну – сертифіковано Quietmark.



Очищувач повітря AC4550/50

Специфікації

Ефективність

Площа кімнати: 104 (NRCC стандарт) м²

Коефіцієнт подачі чистого повітря (частинки):

400* м³/год.

Видалення частинок розміром 0,3 мкм: 99,97 %

Видалення наддрібних частинок: розміром 3* нм

Фільтрація вірусу H1N1: 99,9* %

Фільтрація бактерій: 99,9* %

Частинки в куб. см: P4

Рекомендований термін експлуатації фільтра:

4800 годин(-и)

Рівень шуму: 34–64 дБ(A)

Характеристики

VitaShield

Технологія AeraSense

Інформація про якість повітря: Цифрова

Датчик газів

Датчик PM2.5

Режими: 4 автоматичні режими

Швидкість вентилятора: Режим сну, 1, 2, турбо

Замок від дітей

Функція блокування для збереження чистоти

Функція блокування для збереження чистоти

повітря і попередження

Контроль світла:

Увімк./вимк.

Двигун: Постійний струм

Конструкція та покриття

Колір (кольори): Відбілювання

Колір панелі керування: Світлий сріблястий

Тип панелі керування: Сенсорна панель

Технічні характеристики

Напруга: 220 В

Частота: 50 / 60 Гц

Довжина шнура: 1,85 м

Потужність: 65 Вт

Вага та розміри

Вага виробу: 7,00 кг

Вага з упаковкою: 11,04 кг

Розміри виробу (ДxШxВ): 358 x 253 x 672

Розміри упаковки (ДxШxВ): 463 x 313 x 770 мм

Логістичні дані

12 NC код: 883455050010

EAN коробка F: 8710103892656

Заміна

Фільтр з активованим вугіллям: FY3432/10

Фільтр HEPA: FY3433/10

Країна виготовлення

Виготовлено у: Китай

Надійність

Упаковка: > 90% перероблених матеріалів

Споживання енергії в режимі очікування: <2 Вт

Посібник користувача: 100% перероблений папір

Обслуговування

2 роки гарантії

* Це теоретичний час для одноразового очищення, який визначено

діленням коефіцієнта подачі чистого повітря 400 м3/год. на

розмір кімнати 48 м3 (припускаючи, що кімната має площу 20 м²

та 2,4 м висоти).

* Протестовано третьою стороною відповідно до GB/T 18801-

2015.

* Фільтр було перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до

DIN71460-1.

* Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів

проведено в Airmid Healthgroup Ltd.; у камері для тестування

розміром 28,5 м3 містився вірус грипу A(H1N1).

* Середовище активованого вугілля, яке оцінювала незалежна

лабораторія, показує, що більшість пор мають розмір 1–2 нм, а

площа поверхні активованого вугілля становить 1070 м2/г. Загальна

площа поверхні активованого вугілля фільтрів розміром

1 футбольного поля базується на міжнародному стандартному

розміру футбольного поля.

* Протестовано GMT у камері 30 м3 відповідно до GB21551.3-

2010. Для тестування використовувалися бактерії (білий

стафілокок) 8032.
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