
Luchtzuiveraar

Series 800

 
Verwijdert 99,5% van deeltjes
van 3 nm

Kleurfeedback voor
luchtkwaliteit

Tot 49 m2

Automatische modus en
slaapmodus

 
AC0830/10

Verwijdert 99,5% van alle zwevende allergenen

De nieuwe Philips-luchtzuiveraar 800-serie - een klein maar effectief apparaat dat uw huis eenvoudig van

schone lucht voorziet en weinig ruimte inneemt.

Compacte maar efficiënte luchtzuivering

Efficiënte zuivering

Compact formaat

Effectieve zuivering

Eenvoudige bediening met één knop

Modus voor intelligente automatische zuivering

Kleurindicatie voor realtime luchtkwaliteit

Muisstil

Uiterst stille werking met gedimd licht in de slaapstand



Luchtzuiveraar AC0830/10

Specificaties Kenmerken

Performance

Ruimte: Maximaal 49 m²

CADR (Deeltjes): 190* m³/h

Verwijderen van deeltjes tot 0,3 µm: 99,5 %

Verwijdering van ultrafijne deeltjes: 0,003 µm

Filtert PM 2,5: 99,5 %

Filtert het H1N1-virus: 99,9 %

Filtert bacteriën uit de lucht: 99 %

Energieklasse: Hoog

Vermogen: 35-61 dB (A)

Kenmerken

VitaShield

AeraSense-technologie

Luchtkwaliteitsfeedback: AQI-ring

PM2.5 sensor

Poetsstanden: Automodus, Slaapmodus,

Turbomodus

Vergrendeling voor gezonde lucht & alarm

Lichtbediening: Aan/uit

Motor: AC

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Grijs

Kleur bedieningspaneel: Zwart

Type bedieningspaneel: Touchpaneel

Technische specificaties

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50 Hz

Snoerlengte: 1,6 m

Vermogen: 22 W

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 2,4 kg

Gewicht (incl. verpakking): 3 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 250 x 250

x 367

Vervanging

Geïntegreerd filter: FY0293

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Intelligente automatische zuivering

Modus voor intelligente automatische

zuivering, aangedreven door een

professionele sensor, detecteert automatisch

en reageert op zelfs de kleinste verandering in

de lucht.

Kleurindicatie voor luchtkwaliteit

4-stap kleurindicatie voor realtime

luchtkwaliteit, variërend van blauw (goed) tot

rood (slecht), geeft u zekerheid over de

luchtkwaliteit in uw huis.

Efficiënte zuivering

Effectief zuiveringsresultaat, met 3D-

luchtcirculatie, zuivert een ruimte van 20 m2

in minder dan 16 minuten*.

Muisstil

In de slaapstand wordt het licht van de

display gedimd en doet de luchtzuiveraar zijn

werk in bijna volledige stilte, op een laag

niveau van

35 dB(A)*, zodat u ook terwijl u slaapt wordt

voorzien van schone lucht. Perfect voor

gebruik in slaap- of babykamer.

Compact formaat

Compact formaat, past perfect bij elke plek in

uw huis. Geschikt voor een ruimte van 49 m2.*

Effectieve zuivering

Verwijdert effectief 99,5% van nanodeeltjes zo

klein als 0,003 um (800 keer kleiner dan

PM2.5), inclusief PM2.5, pollen, stof, schilfers

van huisdieren, enz.* Verwijdert 99,9% van

bacteriën en virussen. Verwijdert effectief

schadelijke gassen zoals vluchtige organische

stoffen, geurtjes, enz. Zo zorgt u ervoor dat u

altijd gezonde lucht inademt.

* CADR is getest door een gecertificeerd onafhankelijk

lab volgens GB/T18801-2015.

* Berekend volgens de NRCC-54013-standaard met

gebruik van sigarettenrook, waarbij de CADR is getest

volgens standaard GB/T18801-2015.

* Het is een theoretische tijd voor eenmalig zuiveren

berekend door de CADR 190 m3/uur te delen door de

kamerinhoud van 48 m3 (aangenomen dat de kamer

een oppervlakte heeft van 20 m2 en 2,4 m2 hoog is).

* *Getest op de filtermedia middels eenmalige doorvoer

met een luchtstroom van 5,33 cm/s, door een

onafhankelijk laboratorium. Het filter is getest met NaCl

spuitbussen door iUTA volgens DIN71460-1.
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