NanoProtect-ﬁlter
Series 3
FY3430/30

Alltid sunnere luft
Fang opp skadelige partikler ned til 0,003 um
Dette integrerte HEPA-ﬁlteret og aktive kullﬁlteret fanger eﬀektivt opp skadelige partikler ned til 0,003 um, inkl.
PM2,5, allergener, bakterier og virus. I tillegg absorberer den og fanger opp formaldehyd, totale ﬂyktige
organiske forbindelser og lukt inne i porene sine i nanostørrelse.
Sunn luft
Fjerner allergener, f.eks. pollen, støv, ﬂass fra dyr osv.
Fjerner opptil 99,9 % bakterier og virus (H1N1)
Fjerner eﬀektivt 0,003 um-partikler (800 ganger < PM2,5)
Absorberer og låser inn formaldehyd, totale ﬂyktige organiske forbindelser og lukt
Enkel installering
Problemfritt ﬁltervedlikehold med alt-i-ett-utforming

NanoProtect-ﬁlter

FY3430/30

Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

Fjerner allergener
Dokumentert å fjerne allergener, inkludert
pollen, støv, støvmidd og ﬂass fra dyr ved
European Center for Allergy Research
Foundation (Ecarf)
Fjerner bakterier og virus
Filteret har en dokumentert eﬀekt av fjerning av
opptil 99,9 % av bakterier og virus som H1N1
av Airmid.

Aktivt karbonlag
Overﬂatearealet i det aktive karbonlaget er på
størrelse med 31 fotballbaner
HEPA-lag
HEPA-laget er utstyrt med Philips' VitaShieldteknologi, som er laget av ultratynt, ikke-vevd
stoﬀ med et overﬂateområde på 2,43 m2.
Ytelsen varer lenger og er mer stabil.

Integrert ﬁlter
Integrert HEPA og aktivt kullﬁlter gjør
installasjonen enkel og praktisk.
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bakterier
formaldehyd
PM2.5
toluen
virus

Mål og vekt
Vekt, produkt: 1,4 kg
Vekt, inkl. emballasje: 1,7 kg
Produktmål (L x B x H): 245 * 155 * 318
Mål på emballasje (L x B x H):
256 * 256 * 330 millimeter
Erstatning
Integrert ﬁlter: For luftrenserserien 3000(i)
Opprinnelsesland
Produsert i: Kina
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