Naturalna filtracja – bez jonizacji
Usuwa 99,97% smogu
i zanieczyszczeń powietrza
Kontroluj jakość powietrza w swoim domu,
gdziekolwiek jesteś

Smog to realne
zagrożenie dla zdrowia
Cząsteczki PM2,5 współtworzące smog są najgroźniejsze
dla zdrowia człowieka. Długotrwałe wdychanie
zanieczyszczonego powietrza skraca średnią długość
życia, ponieważ pył PM2,5 przenika do najgłębszych
partii płuc i krwioobiegu, zwiększając ryzyko chorób
układu oddechowego i krążenia, a także nasilając
ich objawy. W Polsce około 44 tys. ludzi umiera
przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza.

Sprawdź jakość powietrza
w swojej okolicy wchodząc
na usunsmog.pl
lub skanując kod QR

Powietrze w domu może być od 2 do 5
razy bardziej zanieczyszczone niż na
zewnątrz*
Zamknięci przed smogiem w domu jesteśmy tylko pozornie bezpieczni.
Naturalna wentylacja przepuszcza do pomieszczeń alergeny, takie jak pyłki roślin
oraz cząsteczki pyłu zawieszonego PM2,5.
Oprócz zanieczyszczeń z zewnątrz w powietrzu w domu znajdują się alergeny: kurz,
roztocza, zarodniki pleśni i sierść zwierząt oraz bakterie i wirusy. Szkodliwe cząsteczki
wytwarzane są także podczas gotowania i sprzątania. Z kolei wyremontowane
pomieszczenia i meble mogą emitować gazy i trujące substancje organiczne.

8%
Tylko 8% ludzi mieszka
w miastach, gdzie jakość
powietrza odpowiada
poziomom wytycznych WHO*

50%
Aż 50% mieszkańców
miast narażonych jest na
zanieczyszczenia powietrza*

2,5
Zanieczyszczenie powietrza
w miastach przekracza
normy WHO o 2,5 raza*

*Rzeczywiste wartości to współczynniki dla powietrza wewnątrz / na zewnątrz wynoszące 1,62–6,37 w miesiącach letnich i 2,05–10,99
w miesiącach zimowych. Tekst i liczby pochodzą z opracowania: T. Salthammer Angewandte Chemie Int. Ed. 52, (2013), 3320; oryginalne
dane pochodzą z opracowania: B. Wang et al. / Atmospheric Environment 41 (2007) 2851–2861

Oczyszczacze powietrza Philips
Naturalnie oczyszczają - bez jonów, ozonu
i szkodliwych środków chemicznych

VitaShield IPS

Wieloetapowa filtracja usuwa
99,97% niewidocznych dla oka
zanieczyszczeń*

Automatyczne monitorowanie,
reagowanie i oczyszczenie powietrza
AeraSense

Zdalne monitorowanie jakości
powietrza w domu i sterowanie
oczyszczaczem za pomocą aplikacji

Oczyszczacze powietrza Philips dają pewność,
że powietrze w domu jest zdrowsze:
• Skutecznie filtrują zanieczyszczenia powietrza
• Łagodzą objawy alergii i ograniczają ryzyko jej pojawienia się - rekomenduje je PTA
• Zapewniają swobodę oddychania i spokojny sen
• Przynoszą ulgę osobom z problemami oddechowymi
• Są bezpieczne dla dzieci, co potwierdza rekomandacja marki Avent
• Są bezpieczne dla zwierząt
*Cząsteczek o wielkosci 0,3 mikrometra, w tym typowe alergeny, kurz, zanieczyszczenia jak czasteczki PM2,5, PM10

Dbając o zdrowie oraz komfort życia
należy skutecznie oczyszczać powietrze
w domu
„Skuteczne oczyszczacze są w stanie wyłapywać do 99% zanieczyszczeń.
W tym cząsteczki o wielkości nawet 0,02 mikrona oraz cząsteczki PM2,5, kurz,
roztocza, pyłki, pleśń czy sierść zwierząt, dzięki czemu pomogą także
w łagodzeniu objawów alergii. Warto wybierać sprawdzone oczyszczacze
powietrza, np. takie, które rekomenduje Polskie Towarzystwo Alergologiczne.”
Dr hab. n. med. Wojciech Feleszko pediatra, immunolog

Wieloetapowa filtracja usuwa
do 99,97% zanieczyszczeń
z powietrza

Technologia VitaShield

Mik
cz

1. Zanieczyszczone powietrze dostaje się do oczyszczacza
2. Filtr wstępny zatrzymuje duże cząsteczki takie jak kurz czy sierść zwierząt

3. Filtr z aktywnym węglem usuwa szkodliwe gazy, w tym lotne związki organiczne

Odour

4. Filtr NanoProtect HEPA filtruje cząsteczki o rozmiarze nawet 0,02 mikrona,
czyli 100 razy mniejsze niż cząsteczki smogu PM2,5

Mould spores

Ultra fine particles

5. Czyste powietrze wydostaje się na zewnątrz

Oczyszczacze powietrza Philips
z filtrem Nano Protect HEPA usuwają
zanieczyszczenia o wielkości 0,02 mikrona.

Mikroskopijne
cząsteczki

Wirusy

TVCO

Bakterie

Przykre zapachy
Odour

Drobne
cząsteczki

Roztocza

Zarodniki pleśni

Pyłki

Sierść zwierząt

20 nanometrów
(0,000002 cm) = 0,02 μm

Potwierdzona skuteczność
Oczyszczacze powietrza Philips posiadają rekomendację Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego. Każdy rekomendowany oczyszczacz
został przebadany w niezależnych ośrodkach alergologicznych.
Możesz mieć zatem pewność, że polecane przez specjalistów PTA
oczyszczacze powietrza Philips są bezpieczne dla alergików.*
Fundacja Europejskiego Centrum Badań Alergii (ECARF) na podstawie
przeprowadzonych badań klinicznych dodatkowo potwierdziła,
że oczyszczacze powietrza Philips pomagają łagodzić objawy alergii.**
* Rekomendacja PTA dotyczy modeli oczyszczaczy: AC3256, AC2887, AC3259, AC2889
**Test kliniczny przeprowadzony na oczyszczaczach powietrza Philips przy użyciu pyłków traw, Bergmann; sierpień 2015

Kurz

Automatyczne
monitorowanie,
informowanie
i oczyszczenie
powietrza

Technologia AeraSense

Precyzyjny czujnik
Najlepszy w swojej klasie,
precyzyjny czujnik,
monitorujący w czasie
rzeczywistym jakość
powietrza w domu

Wskaźniki LED i PM2,5
4 kolorowy system
wskaźników informuje
o jakości powietrza,
a wskaźnik cząstek
PM2,5 pokazuje ich
aktualne stężenie

Automatyczna reakcja
na zanieczyszczenia
Oczyszczacz wykrywa
cząsteczki PM2,5 oraz te 100
razy mniejsze i dostosowuje
parametry pracy, by w jak
najszybszym czasie zapewnić
zdrowsze powietrze

Oczyszczacze Philips przekazują informacje o stężeniu
cząsteczek PM2,5, a Ty widzisz je na wyświetlaczu
Wskaźnik LED wskazuje jakość powietrza

Niebieski – dobra

Fioletowy – szkodliwa

Fioletowo-różowy – zła

Czerwony – bardzo zła

Usuń do 99,97% zanieczyszczeń,
gdziekolwiek jesteś
Zdalne monitorowanie jakości powietrza w domu
i sterowanie oczyszczaczem za pomocą aplikacji
Aplikacja jakości powietrza Air Matters dostarcza kompleksowych informacji
i narzędzi pomagających w kontrolowaniu jakości powietrza, dzięki:
• monitorowaniu w czasie rzeczywistym jakości powietrza w domu i na zewnątrz,
• prognozowaniu jakości powietrza na zewnątrz,
• zbieraniu historycznych danych.

Aplikacja mobilna
Air Matters

Pobierz aplikację Air Matters
na swój smartfon.

Jakość powietrza pod Twoją kontrolą

Monitorowanie jakości
powietrza w domu
i sterowanie
oczyszczaczem,
zawsze i wszędzie

Aktualne informacje
o natężeniu pylenia
i zanieczyszczeniu
powietrza na zewnątrz

Dane historyczne
oraz prognozowanie
zanieczyszczenia
powietrza i pylenia

Wskazówki, które
pomagają zmniejszyć
ryzyko narażenia na
zanieczyszczenia

Oczyszczacz powietrza AC3259/10
z technologią VitaShield i AeraSense
Zasięg działania: do 47 m2
Wydajność oczyszczania: CADR 397 m3/h

810

Wskaźnik PM2,5 i alergenów

3 tryby automatyczne: Ogólny,
Antyalergenowy, Bakterie i Wirusy

5 trybów manualnych,
m.in. nocny i turbo

Blokada rodzicielska

Możliwość zdalnej obsługi
poprzez aplikację mobilną

Kolorystyczny wskaźnik LED, cząsteczek PM2,5 i alergenów na bieżąco informują o stanie powietrza
w pomieszczeniu. Dedykowane tryby automatyczne jeszcze skuteczniej oczyszczają powietrze.
Specjalny czujnik informuje o konieczności czyszczenia filtra wstępnego i wymianie pozostałych.
Cichy tryb snu i kontrola świateł pozwolą nie zakłócać snu nocą, a programowanie czasu pracy
od 1 - 24 godzin pozwala na optymalizację oczyszczania.

Wymienne filtry: węglowy FY3432 (do 1 roku), filtr Nano Protect HEPA FY3433 (do 2 lat)

a

Oczyszczacz powietrza AC2889/10
z technologią VitaShield i AeraSense
Zasięg działania: do 39 m2
Wydajność oczyszczania: CADR 333 m3/h

810

Wskaźnik PM2,5 i alergenów

3 tryby automatyczne: Ogólny,
Antyalergenowy, Bakterie i Wirusy

4

4 tryby manualne,
m.in. nocny i turbo

Niezwykle cichy

Możliwość zdalnej obsługi
poprzez aplikację mobilną

Kolorystyczny wskaźnik jakości powietrza LED, wskaźnik PM2,5 oraz alergenów na bieżąco informują
o stanie powietrza. Dedykowane tryby automatyczne jeszcze skuteczniej oczyszczają powietrze.
Czujnik i blokada Healthy Air Protect informują o konieczności czyszczenia filtra wstępnego
i wymianie pozostałych. Cichy tryb snu i kontrola świateł pozwolą nie zakłócać snu nocą,
a programowanie czasu pracy od 1 - 12 godzin pozwala na optymalizację oczyszczania.
Wymienne filtry: węglowy FY2420 (do 1 roku), fi ltr Nano Protect HEPA FY2422 (do 2 lat)

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza 2w1 AC3829/10
z technologią VitaShield, AeraSense i NanoCloud
Zasięg działania: do 37 m2
Wydajność oczyszczania: CADR 310 m3/h
Wydajność nawilżania: 600 ml/h

2w1

Oczyszczacz i nawilżacz 2w1

810

Wskaźnik PM2,5 i alergenów

Tryb Antyalergenowy

5 trybów manualnych,
m.in. nocny i turbo

Blokada rodzicielska

Możliwość zdalnej obsługi
poprzez aplikację mobilną
Oczyszczacz i nawilżacz w jednym, który usuwa do 99,97% zanieczyszczeń z powietrza w domu
i skutecznie je nawilża, zapewniając o 99% mniej bakterii. Inteligentne czujniki mierzą i określają jakość
powietrza w pomieszczeniu oraz sterują trybem automatycznym. Poprzez 4-stopniowe wskaźniki
świetlne oraz wskaźnik PM2,5 i alergenów oczyszczacz na bieżąco informuje o jakości powietrza
w pomieszczeniu. Czujnik i blokada Healthy Air Protect informują o konieczności czyszczenia filtra
wstępnego i wymianie pozostałych. Cichy tryb snu i kontrola świateł pozwolą nie zakłócać snu nocą.
Urządzenie posiada funkcję programowania czasu pracy oraz kółka ułatwiające przemieszczanie.
Wymienne filtry: węglowy FY2420 (do 1 roku), filtr Nano Protect HEPA FY2422 (do 2 lat), nawilżający FY3435 (do 1 roku)

Oczyszczacz powietrza AC6608/10
z technologią VitaShield i AeraSense
Zasięg działania: do 78 m2
Wydajność oczyszczania: CADR 657 m3/h

1

w

ku)

Podwójna, trójstopniowa
filtracja: 6 filtrów

810

Wskaźnik PM2,5 i alergenów

5 trybów manualnych,
m.in. nocny i turbo

Blokada rodzicielska

Dwustronna, trójstopniowa filtracja zapewnia wysoką wydajność, a duży zasięg działania możliwość
oczyszczania bardzo dużych pomieszczeń. Inteligentny czujnik jakości powietrza wykrywa obecność
cząsteczek PM2,5 oraz alergenów i zwiększa prędkość oczyszczania. Czujnik i blokada Healthy Air
Protect informują o konieczności czyszczenia filtra wstępnego i wymianie pozostałych.
Urządzenie posiada kółka ułatwiające przemieszczanie.

Wymienne filtry: 2 filtry węglowe FY6171 (do 1 roku), 2 filtry NanoProtect HEPA FY6172 (do 2 lat)

Oczyszczacz powietrza AC1214/10
z technologią VitaShield
Zasięg działania: do 32 m2
Wydajność oczyszczania: CADR 270 m3/h

810

Wskaźnik alergenów

Oczy
Phili

Tech

Tryb Antyalergenowy

Tech

Tech

Cyfro
pow

Tryb nocny

Stop
zanie

Pręd

Tryb

Blokada rodzicielska

Głoś

Zega

Możliwość zdalnej obsługi
poprzez aplikację mobilną

Blok
Heal

Blok

Filtra

Filtra

Filtra

Inteligentny czujnik jakości powietrza wykrywa obecność cząsteczek PM2,5 i zwiększa prędkość
oczyszczania. Wskaźnik kolorów na panelu urządzenia informuje w czasie rzeczywistym o jakości
powietrza. Tryb monitorowania nocą, który został zaprojektowany z myślą o sypialni, skutecznie
i nieustannie monitoruje jakość powietrza. Przyciemnione lub wyłączone światła oraz cichy dźwięk
nie zakłócają snu. Czujnik i blokada Healthy Air Protect informują o konieczności czyszczenia filtra
wstępnego i wymianie pozostałych.

Filtra

Mak

Aplik

Szer

Moc
Filtr
Filtr

Wymienne filtry: węglowy FY1413 (do 1 roku), filtr Nano Protect HEPA FY1410 (do 2 lat)

Filtr

Oczyszczacz powietrza
Philips

AC3259/10
Oczyszczacz
z aplikacją

AC2889/10
Oczyszczacz
powietrza
z aplikacją

AC3829/10
Oczyszczacz
i nawilżacz 2w1
z aplikacją

AC6608/10
Oczyszczacz
powietrza

AC1214/10
Oczyszczacz
powietrza
z aplikacją

Technologia VitaShield IPS
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Cyfrowy wskaźnik jakości
powietrza

PM2,5, alergenów PM2,5, alergenów PM2,5, alergenów PM2,5, alergenów

alergenów, PM2,5
(na aplikacji)

Stopnie wskaźników
zanieczyszczeń LED

4

4

4

4

4

Prędkości wentylatora

5

4

5

5

4

Tryb automatyczny

●

●
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●
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Głośność w trybie cichym

33 dBa

20,5 dBa

32 dBa

36 dBa

33 dBa

Zegar

1 - 24 h

1 - 12 h

1 – 12 h

-

-

●

●

●

●

●

Blokada
Healthy Air Protect
Blokada rodzicielska
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397 m3/h

333 m3/h

310 m3/h

657 m3/h

270 m3/h

Filtracja bakterii

99,99%

99,90%

99,90%

99,90%

99,90%

Filtracja PM2,5

99%

99%

99%

99%

99%

99,90%

99,90%

99%

99,90%

99,90%

47 m2

39 m2

37 m2

78 m2

32 m2

●

●

●

-

●

366 × 251 × 698

359 x 240 x 558

295 x 424 x 693

365 x 350 x 530

325 x 210 x 543

Filtracja CADR

Filtracja wirusów
Maksymalny zasięg
Aplikacja mobilna
Szer. x gł. x wys. (mm)
Moc
Filtr wymienny I

60 W

56 W

45 W

82 W

50 W

do 2 lat (FY3433)

do 2 lat (FY2422)

do 2 lat (FY2422)

do 2 lat (FY6172)

do 2 lat (FY1410)

Filtr wymienny II

do 1 roku (FY3432) do 1 roku (FY2420) do 1 roku (FY2420) do 1 roku (FY6171) do 1 roku (FY1413)

Filtr wymienny III

do 1 roku (FY3435)

Nawilżacze powietrza Philips
Skutecznie i higienicznie nawilżone
powietrze w domu to ważny czynnik
pomagający zachować dobry stan
zdrowia

Suche powietrze często przyczynia się do problemów
z oddychaniem, wysusza gardło, śluzówkę nosa oraz
powoduje swędzenie i suchość oczu. Oddychanie
niedostatecznie nawilżonym powietrzem utrudnia sen
i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia alergii,
astmy i innych problemów czy infekcji związanych
z układem oddechowym.
Ciało ludzkie w 60% składa się z wody. Dlatego suche powietrze w domu może
powodować podrażnienie skóry i wysuszać włosy zarówno w zimie, gdy włączamy
ogrzewanie, jak i latem, gdy korzystamy z klimatyzacji.

Jakie jest idealne nawilżenie powietrza?
Poziom wilgotności powietrza pomiędzy
40% a 60%, minimalizuje prawdopodobieństwo
wystąpienia problemów, które mogą nasilać się
w suchym powietrzu.
Ten optymalny zakres nawilżenia zapobiega
również rozwojowi bakterii i pleśni oraz sprawia,
że oddychanie powietrzem w pomieszczeniu
staje się przyjemniejsze.

Ciesz się komfortem zdrowo
nawilżonego powietrza
„Najnowsze rozwiązania dostępne na rynku w naturalny i bezpieczny sposób
zapewniają wydajne i higieniczne nawilżanie powietrza bez jonów, ozonu czy
szkodliwych środków chemicznych i dodatkowo rozprzestrzeniają mniej bakterii”
Dr n. med. Małgorzata Biernacka-Zielińska,
lekarz pediatra, specjalista Chorób Dzieci

Nawilżacze powietrza Philips
Naturalnie i bezpiecznie nawilżają - bez jonów,
ozonu i szkodliwych środków chemicznych
Full Color

15x15 mm

15x15 mm

Moc naturalnego nawilżania,
to 99% mniej bakterii*
NanoCloud
150x150 mm

Nawilżacze powietrza Philips zapewniają zdrowsze
powietrze:
• Skutecznie eliminują problem suchego powietrza
• Utrzymują odpowiedni poziom nawilżenia: 40% – 60%
• Zapewniają swobodę oddychania i spokojny sen
• Przywracają zdrowy wygląd skóry, zmniejszając bóle głowy i suchość w gardle
• Niezastąpione w okresie grzewczym, pomagają w łagodzeniu infekcji
• Są bezpieczne dla dzieci, co potwierdza rekomendacja marki Avent
• Są bezpieczne dla zwierząt
* W porównaniu do nawilżaczy ultradźwiękowych. Na podstawie emisji bakterii Pseudomonas Fragi bezpośrednio z czystych
modułów i filtrów po 2 godzinach ciągłego użytkowania na najwyższym ustawieniu, z wykorzystaniem wysterylizowanej
wody z dodatkiem wymienionej bakterii, w komorze o pojemności 1 m3 i przepływie 280 l/min (74 gpm).

Technologia NanoCloud
Zdrowsze powietrze i o 99% mniej bakterii

Technologia Philips
NanoCloud

Zwykła technologia
ultradźwiękowa

Nawilżenie powietrza w domu dzięki
wykorzystaniu naturalnego procesu
parowania.
Cząsteczki wody są bardzo małe,
dlatego zapewniają o 99% mniej bakterii
w porównaniu do nawilżaczy
ultradźwiękowych.*

Bez białego osadu i mokrych plam
Woda może zawierać minerały, wapno
i magnez, a gdy jej krople osiadają na
meblach, ścianach i podłogach, może
powstawać biały osad. Technologia Philips
skutecznie temu zapobiega. Bardzo drobna,
niewidoczna mgiełka jest zbyt mała, aby
przenosić minerały. Dodatkowo drobne
cząsteczki mgiełki są lekkie i pozostają
na dłużej zawieszone w powietrzu.

Technologia Philips
NanoCloud

Inne technologie

Automatyczne utrzymywanie stałego
nawilżenia
Nawilżacze powietrza Philips automatycznie
utrzymują stałe nawilżenie powietrza oraz
pozwalają na jego monitorowanie.
Wystarczy wybrać preferowany poziom
– 40%, 50% lub 60%. Można też wybrać
tryb automatyczny, a nawilżacz sam
dopasuje nawilżenie.

Bardzo wydajne nawilżanie z funkcją
oczyszczania
Nawilżacz powietrza z funkcją oczyszczania AirWasher
HU5931/10 z technologią NanoCloud
Zasięg działania: do 80 m2
Wydajność oczyszczania: CADR 175 m3/h
Wydajność nawilżania: 600 ml/h

2w1
99%

Oczyszczacz i nawilżacz 2w1
99% mniej bakterii
bez mokrych plam
i białych śladów

Tryb automatyczny
Full Color

15x15 mm

15x15 mm

4 precyzyjne ustawienia
poziomu nawilżenia
i kolorowy wskaźnik

NanoCloud
150x150 mm

Blokada rodzicielska

Poziom nawilżenia może być ustawiony manualnie lub sterowany automatycznie, gdzie odpowiednie
nawilżenie zostanie dopasowane do stanu powietrza w pomieszczeniu. Elektroniczny wyświetlacz,
wskazuje poziom nawilżenia i temperaturę powietrza. Wyświetlacz informuje również o konieczności
napełnienia zbiornika wodą (4l), a czujnik Healthy Air Protect ostrzega o konieczności wymiany filtrów.
Nawilżacz posiada funkcję blokady rodzicielskiej, możliwość wyłączenia świateł dla niezakłóconego
snu nocą oraz programowanie czasu pracy od 1 do 8 godzin. Dzięki efektywnej filtracji NanoProtect
filtruje z powietrza do 99% bakterii i zanieczyszczeń o wielkości 0,02 mikrona.
Wymienne filtry: nawilżający FY5156 (do 1 roku), oczyszczający FY1114 (do 1 roku)

Higieniczne i wydajne nawilżanie
Nawilżacz powietrza HU4813/10
z technologią NanoCloud
Zasięg działania: do 44 m2
Wydajność nawilżania: 300 ml/h

99%

99% mniej bakterii
bez mokrych plam
i białych śladów

Tryb automatyczny

Full Color

15x15 mm

15x15 mm

3

3 prędkości wentylatora

Tryb nocny
NanoCloud
150x150 mm

Nawilżacz daje możliwość ustawienia 3 poziomów nawilżania (40%, 50% lub 60%) oraz wskazuje
aktualny poziom nawilżenia co daje dokładną kontrolę jego stanu, a tryb automatyczny zapewnia
wygodę użytkowania. Nawilżacz wyposażony jest w czujnik Healthy Air Protect, który ostrzega
o konieczności napełnienia zbiornika wodą oraz zegar do programowania pracy na 1, 4 lub 8 godzin.
W trybie snu nawilżacz działa z włączonym minimalnym oświetleniem.

Wymienny filtr: nawilżający HU4102 (do 3 m-cy)

Zawsze zdrowsze powietrze
Nawilżacz powietrza HU4801/01
z technologią NanoCloud
Zasięg działania: do 25 m2
Wydajność nawilżania: 200 ml/h

99%

99% mniej bakterii
bez mokrych plam
i białych śladów

Blokada Healthy Air Protect

Full Color

15x15 mm

15x15 mm

2

2 prędkości wentylatora

NanoCloud
150x150 mm

Urządzenie zapewnia wydajne i higieniczne nawilżanie. Dodatkowo posiada funkcję automatycznego
wyłączania po wyczerpaniu się wody oraz możliwość wyboru dwóch opcji nawilżania.

Wymienny filtr: nawilżający HU4102 (do 3 m-cy)

Nawilżacze powietrza
Philips

HU5931/10
Nawilżacz z funkcją
oczyszczania

HU4813/10
Nawilżacz powietrza

HU4801/01
Nawilżacz powietrza

Nawilżenie NanoCloud

●

●

●

Oczyszczanie NanoProtect

●

-

-

Elektroniczny wskaźnik poziomu
nawilżenia

●

●

-

Elektroniczny wskaźnik temperatury

●

-

-

Tryby poziomów nawilżenia

4

3

-

Prędkości wentylatora

4

3

2

Głośność w trybie cichym

32 dBa

34 dBa

26 dBa

Zegar

1-8h

1 /4 /8 h

-

Tryb automatyczny

●

●

-

Blokada Healthy Air Protect

●

●

●

Blokada rodzicielska

●

-

-

Tryb nocny

●

●

-

Wydajność nawilżania

600 ml/h

300 ml/h

200 ml/h

Wydajność filtracji CADR

175 m3/h

-

-

Pojemność zbiornika wody

4l

2l

2l

80 m2

44 m2

25 m2

460 x 446 x 275

249 x 249 x 339

249 x 249 x 339

16 W

18 W

14 W

Filtr wymienny I

do 1 roku (FY5156)

do 3 miesięcy (HU4102)

do 3 miesięcy (HU4102)

Filtr wymienny II

do 1 roku (FY1114)

-

-

Maksymalny zasięg
Szer. x gł. x wys. (mm)
Moc

Kup oczyszczacz lub nawilżacz Philips
i odbierz filtr za 1 zł!
1. Kup oczyszczacz lub nawilżacz powietrza Philips

filtr

2. Wejdź na stronę www.mojphilips.pl

1 zł

3. Zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty
zakupu, wybierając go z listy lub wpisując jego kod
(pamiętaj o załączeniu skanu lub zdjęcia dowodu
zakupu oraz oznaczeniu zgody na komunikację
drogą elektroniczną).

za

4. Po zarejestrowaniu produktu otrzymasz drogą
mailową kod rabatowy na filtr nawilżający
lub węglowy, w zależności od urządzenia,
które kupiłeś.

Regulamin promocji dostępny na www.philips.pl

Dodatkowe korzyści z rejestracji

Serwis odbiór
i dostawa do domu

(MSH)

e-gwarancja

Indywidualna
obsługa Klienta

Dowiedz się więcej na www.mojphilips.pl

