
 

 

Philips Series 1000i

Vermindert allergenen, gassen, 

luchtjes

Vangt 99,97 % van de deeltjes
App verbonden
Ideaal voor kleine tot middelgrote 
ruimten
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telligente zuivering
ontact met schonere lucht
t professionele detectieprestaties controleert en zuivert de Philips Air Purifier Series 
00i automatisch de lucht. Ideaal voor slaapkamers, met rustige nacht sense auto-
dus.

Intelligente zuivering
• Luchtkwaliteitsfeedback in beeld
• 3 automatische modi: algemeen, allergeen en nachtmodus
• 4 handmatige instellingen, waaronder turbosnelheid
• Meet en zuivert de lucht automatisch

testvertaling
• Ideaal voor kleine tot middelgrote kamers

Superieure zuivering
• Neemt 99,97% op van de deeltjes die door het filter stromen
• Vermindert allergenen, gassen, luchtjes

Met luchtkwaliteit-app
• Advies over allergenenbeheer
• Controleer de luchtkwaliteit binnen en buiten
• Bedien de luchtzuiveraar overal



 99,97% filtering

Ontworpen met een meertraps actief 
filtratiesysteem dat tot 99,97% van de deeltjes 
van slechts 0,3 micron die door het filter 
stromen opneemt (de grootte van de meest 
voorkomende rondzwevende allergenen, 
deeltjes, bacteriën en virussen).

Luchtkwaliteit in beeld
AeraSense toont in realtime de 
luchtkwaliteitsgegevens op een numerieke 
weergave en een gekleurde ring op het 
dashboard van de luchtzuiveraar. De 
numerieke weergave van 1-12 is een index van 
de luchtkwaliteit binnenshuis, waarbij 1 goed is 
en 12 staat voor vervuilde lucht. De 
kleurenring geeft extra visuele informatie, 
variërend van blauw (goed allergeen- en 
deeltjesniveau) tot rood (slecht allergeen- en 
deeltjesniveau)

3 automatische modi

Deze luchtzuiveraar van Philips heeft 3 
automatische zuiveringsinstellingen: een 
algemene modus, een extra gevoelige 
allergeenmodus en een nachtmodus die 

automatisch de lampen dimt en 
ventilatorsnelheid verlaagt wanneer de kamer 
donker is. U kunt de gewenste modus instellen 
voor het personaliseren en optimaliseren van 
uw zuivering.

4 handmatige instellingen

Naast de 3 automatische modi, heeft de 
luchtzuiveraar ook 4 handmatige modi. Kies 
een van de vier verschillende snelheden: van de 
extra stille 'snelheid 1' tot de extra krachtige 
'turbosnelheid'. Kies een modus die ideaal is 
voor de gewenste zuivering.

AeraSense-technologie

Vergeleken met een professionele sensor kan 
Philips AeraSense-technologie zeer effectief de 
kleinste verandering in de luchtkwaliteit binnen 
waarnemen. Het apparaat controleert continu 
de lucht en past automatisch de 
ventilatorsnelheid als er veranderingen in de 
deeltjes in de lucht optreden.

Luchtzuiveraar op afstand bedienen
Bedien uw luchtzuiveraar vanaf elke plek met 
de verbonden app. Schakel de luchtzuiveraar 

in, wijzig de ventilatorsnelheid of controleer de 
levensduur van uw filter met de Air Matters-
app.

Volg uw luchtkwaliteit
Gebruik de app om uw luchtkwaliteit binnen 
en buiten te controleren. De luchtzuiveraar 
geeft voortdurend gegevens over de 
luchtkwaliteit binnenshuis door aan de app, die 
vervolgens gecombineerd worden met 
informatie over vervuiling buitenshuis en 
pollen, om u een compleet beeld van uw 
luchtkwaliteit te geven.

Advies over allergenenbeheer

Op basis van kwaliteitsniveaus van de binnen- 
en buitenlucht geeft de app u advies ter 
ondersteuning van uw plan voor 
allergenenbeheer.

Ideaal voor kleine tot medium kamer

De Philips-luchtzuiveraar is ontworpen voor 
kleine tot middelgrote kamers, zoals een 
slaapkamer. Het apparaat wordt aanbevolen 
voor ruimtes tot 18,85 vierkante meter.
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Performance
• Ruimte: 18,85 m²
• Verwijderen van deeltjes tot 0,3 µm: 99,97 %
• Verwijdering van ultrafijne deeltjes: 20 nm
• Aanbevolen HEPA-levensduur: 24 maanden
• Aanbevolen AC-levensduur: 12 maanden
• Vermogen: 32 - 62 dB (A)

Kenmerken
• VitaShield IPS
• AeraSense-technologie
• Luchtkwaliteitsfeedback: Numeriek
• PM2.5 sensor
• Poetsstanden: 3 automatische modi
• Ventilatorsnelheid: 4 handmatige snelheidsstanden
• Kinderslot
• Vergrendeling voor gezonde lucht & alarm
• Motor: DC

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Wit
• Kleur bedieningspaneel: Zwart 7C
• Type bedieningspaneel: Touchpaneel
• Materiaal hoofdunit: ABS

Technische specificaties
• Voltage: 120 volt
• Frequentie: 50/60 Hz
• Snoerlengte: 1,8 m

Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 5,21 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 6,64 kg kg
• Afmetingen van product (l x b x h): 210 x 325 x 

543 millimeter
• Afmetingen van verpakking (l x b x h): 257 x 371 x 

603 millimeter

Land van herkomst
• Geproduceerd in: China

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Service
• 2 jaar garantie
•
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