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Míra zvlhčení: 500 ml/h*

Částice CADR: 140 m3/h*

Filtrace částic od 0,02 µm

Obývací pokoj (70 m2)*

 

HU5930/10

Zdravější vzduch s Philips
Zvlhčování s technologií NanoCloud, čištění s technologií NanoProtect

Dýchejte zdravější vzduch s technologií NanoClean od společnosti Philips. Ta vás chrání před alergeny a zajistí

vám pohodlnější, zdravější vzduch díky prvotřídní zvlhčovací technologii NanoCloud a efektivnímu čisticímu

výkonu technologie Nano Protect.

Prvotřídní a hygienicky bezpečné zvlhčování

Prvotřídní zvlhčovací výkon technologie NanoCloud

4 přesná nastavení úrovně zvlhčení

4 různé režimy rychlosti ventilátoru

Energeticky úsporné

Čištění s technologií Nano Protect

Filtr Nano Protect efektivně odstraňuje částice velikosti 0,02 µm*.

Upozornění na ochranu zdravého vzduchu

Digitální

Číselný displej s inteligentním snímačem

1~8 hodinové nastavení digitálního časovače a vypnutí světel

Jednoduchost

Dětský zámek

Snadné čištění



Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1 HU5930/10

Přednosti Specifikace

Prvotřídní technologie NanoCloud

Trojitá ochrana proti bakteriím a plísni.

Technologie Philips NanoCloud má certifikaci

hygienické bezpečnosti. Je potvrzeno, že šíří

do vzduchu oproti předním ultrazvukovým

zvlhčovačům o 99 % méně bakterií

a dlouhodobě chrání vaše zdraví díky čistšímu

vzduchu, který neobsahuje doslova žádné

patogenní látky ani plíseň. Neviditelná vodní

pára technologie Philips NanoCloud nevytváří

bílý prach ani mokré skvrny. Vysoký výkon

zvlhčování až 500 ml/h*.

4 přesná nastavení vlhkosti

Technologie Philips NanoCloud osvěžuje

vzduch v domovech, kancelářích a dalších

vnitřních prostorách tím, že udržuje konstantní

a rovnoměrnou vlhkost v rozmezí 40 až 60 %.

Díky nastavení od 40, 50, 60 % až po

nepřetržitou hodnotu vlhkosti máte na výběr a

můžete používat automatické řízení vnitřní

vlhkosti. Udržování optimální hodnoty vlhkosti

minimalizuje zdravotní problémy způsobené

suchým vzduchem a vzduch je příjemnější

k dýchání.

4 různé režimy rychlosti ventilátoru

4 různé režimy nabízí snadný výběr

a nastavení rychlosti ventilátoru podle vašeho

výběru mezi hodnotami Speed 1 (rychlost 1),

Speed 2 (rychlost 2), Speed 3 (rychlost 3) a

Auto (automatické).

Energeticky úsporné

Spotřeba energie dosahuje hodnoty pouze 6 W.

Filtrace Nano Protect

Filtr Nano Protect aktivně odstraňuje 99 %

bakterií* a filtruje nečistoty o velikosti 0,02 µm*

včetně jemného prachu, běžných

alergenů a bakterií. Povrch částicového filtru se

při vysokém výkonu filtrace rozvíjí do velikosti

1,17 m2. Vysoký čisticí výkon až CADR

140 m3/h*.

Upozornění na ochranu zdravého vzduchu

Upozornění ochrany zdravého vzduchu vám

včas připomene, kdy filtr nebo knot vyměnit.

Pokud filtr nebo knot okamžitě nevyměníte,

zařízení přestane fungovat, aby se zabránilo

jeho neúčinnému provozu. Rotační knot nikdy

nesedá do vody. Přestane se otáčet, když voda

dojde, nebo je dosažena přednastavená

úroveň vlhkosti, ale větrák běží dál podle

režimu čističky až do vyschnutí knotu. Takže je

vždy zajištěn zdravý vzduch.

Inteligentní číselný displej

Číselný displej jasně uvádí vnitřní vlhkost

a teplotu na základě přesného měření

inteligentním snímačem. Když přístroj zjistí, že

je nádrž s vodou prázdná, LED dioda

upozorňující na prázdnou nádrž vám

připomene, abyste vodu včas doplnili.

Nastavení časovače a vypnutí světla

Digitální dotyková obrazovka umožňuje

snadné nastavení časovače od 1 do 8 hodin

a zaručuje bezproblémový provoz. LED displej

můžete na noc vypnout, abyste se dobře

vyspali.

Dětský zámek

Zabraňte dětem v nesprávném ovládání

Snadné čištění

Inteligentní design vnitřní struktury umožňuje

snadné čištění a údržbu zvlhčovacího knotu,

tácku s vodou a vodní nádrže.

Design a provedení

Barva ovládacího panelu: Matná černá

Typ ovládacího panelu: Dotyková obrazovka

Indikátory rychlosti ventilátoru: Speed 1, 2, 3,

Auto

Materiál hlavního tělesa: Plast

Barva(y): Bílá

Výkon

CADR (cigaretový kouř): 140 m³/h

Míra zvlhčování: 500 ml/h

Technické údaje

Délka kabelu: 1,8 m

Frekvence: 50 Hz

Spotřeba: 6~11 W

Úroveň hlasitosti: 32~53 dB(A)

Napětí: 220 V

Kapacita nádržky na vodu: 4 L

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Výměna

Zvlhčovací knot: FY5156

Čisticí filtr: FY1114

Servis

2letá záruka: Ano

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení (D x Š x V): 505*345*568 mm

Rozměry výrobku (D x Š x V):

460x446x275 mm

Hmotnost včetně balení: 11 kg

Hmotnost produktu: 8,8 kg

* Míra zvlhčení: 500ml/h: Testováno podle standardu

GB/T 23332-2009 v interní klimatické komoře Philips

v Su-čou. Velikost komory 25 m2, počáteční teplota

20 ± 2 °C a relativní vlhkost 30 ± 3 % RH.

* Filtrace částic od 0,02 µm: Testováno organizací IUTA.

Podle zprávy Microbiological Risk Assessment Report

Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2008

jsou viry ptačí a lidské chřipky, bakterie Legionella, viry

hepatitidy a koronavir SARS větší než 20 nanometrů

(0,02 μm).

* Zlikviduje 99 % bakterií: Testováno pro Staphylococcus

Albus, odkazuje na antibakteriální vlastnosti testováno

podle GB21551.3 pomocí Staphylococcus Albus

s počáteční koncentrací 1*105 KTJ/m3

* Částice CADR: 140m3/h : CADR (cigarety) testováno

třetí stranou podle normy GB/T 18801-2008

* Obývací pokoj (70 m 2): Založeno na výkonnosti

zvlhčování dle standardu AHAM HU-1-2006 (R2011).
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