
 

Luftrenare

Series 800
 

Tar bort 99,5 % av partiklar på 3
nm

Rummets storlek: upp till 49 m²

Partikel CADR: 190 m³/tim*

 

AC0819/10

Avlägsnar 99,95 % av luftburna

allergener

Philips nya luftrenare i 800-serien – en liten men effektiv enhet som kan rena

luften i ditt hem i ett kompakt och enkelt format.

Kompakt men effektiv luftrening

Effektiv luftrening

Kompakt format

Effektiv luftrening

Enkel kontroll med en knapp

Intelligent automatiskt luftreningsläge

Färgindikering av luftkvaliteten i realtid

Tyst som en viskning

Supertyst drift med dämpat ljus i viloläge



Luftrenare AC0819/10

Funktioner Specifikationer

Intelligent automatisk luftrening

Intelligent automatiskt luftreningsläge, som

drivs med en sensor i proffsklass och som

automatiskt reagerar på även små förändringar

i luften.

Färgindikering av luftkvaliteten

4-stegs färgindikering av luftkvaliteten i realtid,

från blå (bra) till röd (dålig), som ger dig

trygghet om luftkvaliteten i ditt hem.

Effektiv luftrening

Effektiv luftrening med 3D-luftcirkulation,

rengör ett rum på 20 m² på mindre än 16

minuter*.

Tyst som en viskning

I viloläge dämpas ljusen och luftrenaren drivs

nästan helt tyst, så att du kan få ren luft medan

du sover, så tyst som 35db(A)*. Perfekt för

användning i sovrum och barnrum.

Kompakt format

Kompakt storlek, passar överallt i hemmet.

Passar för rumsstorlekar upp till 49 m².*

Effektiv luftrening

Tar effektivt bort 99,5 % av alla partiklar i

nanostorlek ned till 0,003 um (800 gånger

mindre än PM2.5), inklusive PM2.5, pollen,

damm och husdjursmjäll.* Tar bort 99,9 % av

alla bakterier och virus. Se till att luften du

andas är hälsosam.

Prestanda

Rummets storlek: Upp till 49 m²

CADR (partikel): 190* m³/tim

tar bort partiklar så små som 0,3 µm: 99,5 %

Tar bort ultrasmå partiklar: 0,003 µm

Filtrerar bort H1N1-virus: 99,9 %

Filtrerar bort bakterier: 99 %

Klassificering för energieffektivitet: Hög

Rekommenderad livslängd för filter:

12 månader

Uteffekt: 35–61 dB(A)

Funktioner

VitaShield

AeraSense-teknik

Synpunkter på luftkvalitet: AQI-ring

PM2,5-sensor

Lägen: Auto, viloläge, turbo

Hälsosamt luftlås och varning

Belysningskontroll: På/av

Motor: AC

Design och finish

Färg(er): Vit

Färg på kontrollpanelen: Svalt molngrå

Kontrollpanelstyp: Pekskärm

Tekniska specifikationer

Spänning: 220 - 240 V

Frekvens: 50 Hz

Sladdlängd: 1,6 m

Effekt: 22 W

Vikt och mått

Produktens vikt: 2,4 kg

Vikt inkl. förpackning: 3 kg

Produktens mått (L x B x H): 250 x 250 x 367

Byte

Integrerat filter: FY0194

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Strömförbrukning i standbyläge: < 0,5 W

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Service

2 års världsomfattande garanti

* CADR testas på ett certifierat tredjepartslabb, i enlighet

med GB/T18801-2015.

* Beräknat enligt standarden NRCC-54013 med

cigarettrök, CADR testat i enlighet med GB/T18801-

2015.

* Det är en teoretisk tid för en engångsrengöring som

beräknas genom att dela dess CADR på 190 m3/h med

rummets storlek på 48 m3 (under förutsättning att

rummet har 20m² golvyta och en takhöjd på 2,4 m).

* *Testad av tredjepartslabb på filtermedier för en

passering vid ett luftflöde på 5,33 cm/s. Filtret testades

med NaCl-aerosol av iUTA i enlighet med DIN71460-1.
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