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AC1214/10

Liten men kraftfull
Renare luft för en god natts sömn

Philips intelligenta luftrenare från 1000i-serien är perfekt för sovrummet och

skapar en behagligare sovmiljö. Många är ovetande om att inomhusluften i våra

hem ofta är mer förorenad än luften utomhus. Det är därför extra viktigt att

säkerställa att luften i ditt sovrum är ren från partiklar och allergener, som annars

kan störa din skönhetssömn. Genom att mäta luftkvaliten i rummet och

automatiskt ställa in sig för optimal rening, kan du vara säker på att du alltid har

kontroll över din inomluft.

Intelligent luftrening

Testa hemma i 60 dagar

Automatiska inställningar: Natt, normal och extra känslig

Välj fläkthastighet efter behov

Luftsensor mäter och indikerar luftkvalitén i realtid

Prestanda med lång livslängd

Perfekt för sovrummet!

Överlägsen rening

Effektiv filtrering av partiklar och allergener

Naturlig filtrering i tre steg

Med app för luftkvalitet

Få full kontroll över din inomhusluft
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Funktioner

Effektiv filtrering av partiklar och allergener

Luftrenaren har ett mycket effektivt

filtreringssystem i flera steg som fångar upp till

99,97 % av partiklarna som passerar genom

filtret. Pollen, damm, bakterier och andra

partiklar så små som 0,3 mikrometer filtreras

bort av luftrenaren.

Testa hemma i 60 dagar

För att försäkra dig om att du har hittat rätt

luftrenare för just ditt hem och dina behov, kan

du testa den hemma i 60 dagar. Om du inte är

100 % nöjd med resultatet kan du inom denna

period lämna tillbaka luftrenaren och få

pengarna tillbaka.

Automatiska inställningar: Natt, normal och

extra känslig

Luftrenaren har ett tyst nattläge som

automatiskt minskar belysningen och

fläkthastigheten när rummet är mörkt. Utöver

det normala läget, finns även ett extra känsligt

läge som effektivt reagerar på allergener i

luften.

Välj fläkthastighet efter behov

Förutom de automatiska lägena kan du

manuellt ändra fläkhastigheten efter behov.

Välj mellan fyra olika hastighetsinställningar,

från det extra tysta läget till det kraftfulla

turboläget.

Luftsensor mäter och indikerar luftkvalitén i

realtid

Den avancerade Aerasense-teknologin gör det

osynliga synligt. Professionella sensorer mäter

luftkvaliteten inomhus och ställer in luftrenaren

automatiskt för optimal rening. Information om

luftkvaliteten visas i realtid, med ett

allergiindex från 1 till 12 (från bra till mycket

dålig inomhusluft) samt via en ljusindikator. På

så sätt kan du alltid känna dig säker på att du

har hälsosam luft i ditt hem.

Få full kontroll över din inomhusluft

Anslut enkelt din Philips luftrenare till appen

Air Matters och få full översikt över din

inomhusluft och kontroll över din luftrenare,

oavsett var du befinner dig! Appen ger

information om rådande utomhusförhållanden,

aktuella föroreningar och pollenprognoser.

Baserat på hur värdema ser ut, ger appen tips

om vad du bör tänka på, exempelvis hur du

undviker besvär med pollen. Ladda ner appen

gratis i Apple Store och Google Play.

Perfekt för sovrummet!

Den här luftrenaren passar mindre rum med en

rumsstorlek på upp till 63 m2. Den kompakta

designen, tillsammans med det tysta

nattlägen, gör den perfekt för sovrummet.

Naturlig filtrering i tre steg

Luftrenaren består av tre filter som renar luften

på ett naurligt sätt utan att avge skadliga

restprodukter, som exempelvis ozon. Förfiltret

fångar upp större partiklar som damm och hår,

det aktiva kolfiltret filtrerar bort gaser och lukt,

och HEPA-filtret filtrerar bort de allra minsta

partiklarna. Allt för en hälsosammare

inomhusluft!
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Specifikationer

Prestanda

Rummets storlek: 63 m²

tar bort partiklar så små som 0,3 µm: 99,97 %

Tar bort ultrasmå partiklar: 20 nm

Rekommenderad livslängd av HEPA:

4 800 timmar

Rekommenderad livslängd av AC:

2400 timmar

Uteffekt: 32–62 dB(A)

Funktioner

VitaShield IPS

AeraSense-teknik

Synpunkter på luftkvalitet: Numerisk

PM2,5-sensor

Lägen: Tre automatiska lägen

Fläkthastighet: Fyra manuella

hastighetsinställningar

Child lock (Barnlås)

Hälsosamt luftlås och varning

Motor: DC

Design och finish

Färg(er): Vit

Färg på kontrollpanelen: Svart 7C

Kontrollpanelstyp: Touch display

Material i huvudenhet: ABS

Tekniska specifikationer

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Sladdlängd: 1,8 m

Vikt och mått

Produktens vikt: 5,21 kg

Vikt inkl. förpackning: 6,64 kg

Produktens mått (L x B x H):

210 x 325 x 543 mm

Förpackningens mått (L x B x H):

257 x 371 x 603 mm

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Service

2 års garanti

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2019‑05‑20

Version: 6.0.1

EAN: 08 71010 38564 05

www.philips.com

http://www.philips.com/

