Čistička vzduchu
Series 4500i
Odstraní 99,97 % částic o vel.
3 nm
PM2.5, Displej alergenů a plynů
Až 48 m2
Automatický a spánkový rež.,
aplikace

Vždy zdravější vzduch
Ozdobte svůj domov a získejte čistý a zdravý vzduch
Nová čistička vzduchu Philips řady 4500i je navržena tak, aby byla skvělým
designovým doplňkem pro váš domov a účinným i stylovým řešením pro omezení
prachových částic PM2.5, škodlivých plynů a alergenů u vás doma.
AC4550/50
Inteligentní čištění pro vždy zdravý vzduch.
Chytré rozpoznávání a inteligentní automatické čištění
Rychlé a účinné čištění
Rychlý výsledek čištění
Vynikající výkon odstranění částic
Vynikající výkon odstranění plynů
Certiﬁkováno jako vhodné pro alergiky
Sledujte a ovládejte stav vzduchu kdykoli a kdekoli
Zpětná vazba o aktuální kvalitě ovzduší
Jednoduchý čtyřbarevný kroužek na displeji pro snadné monitorování
Sledujte, monitorujte a ovládejte zařízení pomocí aplikace pro chytrý telefon
Špičkový design a přívětivost vůči uživateli
Klasický minimalistický design výrobku
Mimořádně tichý provoz

Čistička vzduchu

AC4550/50

Přednosti
Inteligentní snímač a automatický režimy

organické látky a pachy a udržuje je na
bezpečné úrovni*. Nanopóry s aktivním
uhlíkem tvoří oblast s absorpčním povrchem
o velikosti 28 fotbalových hřišť, čímž je
dosaženo vysoké efektivity a dlouhé životnosti
při čištění těkavých organických látek*.

Kvalita vzduchu zobrazovaná 4 barvami

Certiﬁkováno jako vhodné pro alergiky

Chytrý snímač rozpozná ve vzduchu i tu
nejmenší změnu a automaticky upraví rychlost
ventilátoru na optimální výkon čištění. Čistička
nabízí 4 speciálně vytvořené automatické
režimy, kterými můžete vzduch optimálně
upravovat podle svých potřeb: obecný režim,
režim znečištění, plyny a alergeny. Díky tomu
si ze svého domova vytvoříte bezpečný přístav.

Barevný kroužek poskytuje doplňkový vizuální
signál zobrazující kvalitu vzduchu v interiéru,
a to od modré barvy (dobrá) až po červenou
(špatná).
Připojeno k aplikaci

Rychlý výsledek čištění
S hodnotou CADR (rychlost čištění vzduchu)
400 m3/hod vyčistí vzduch v místnosti
o velikosti 20 m2 za méně než 8 minut*.

Díky speciálně navrženému, mimořádně
citlivému režimu proti alergenům dokáže tento
výrobek efektivně detekovat a redukovat
alergeny, například pyly. Certiﬁkováno jako
vhodné pro alergiky centrem ECARF (European
Center for Allergy Research Foundation).

Vynikající odstranění částic

Zpětná vazba o aktuální kvalitě ovzduší
Pomocí aplikace můžete ovládat svou čističku
vzduchu kdykoli a odkudkoli. V aplikaci můžete
kontrolovat kvalitu vzduchu a porovnávat kvalitu
vzduchu v místnosti s kvalitou venkovního
vzduchu. Aplikaci můžete také používat ke
změně rychlosti ventilátoru a ke kontrole stavu
ﬁltrů.

Čistička vzduchu využívá vylepšenou
technologii VitaShield a účinně odstraní
99,97 % částic o velikosti pouze 0,003 um
(800krát menší než částice PM2.5), včetně
částic PM2.5, virů, bakterií, pylu, prachu a
chlupů domácích zvířat*. Postará se, abyste
dýchali zdravý vzduch i během smogové
sezóny.
Vynikající odstranění plynů

Číselný displej s aktuální hodnotou částic
PM2.5, index škodlivých plynů a alergenů
v místnosti, zviditelnění kvality neviditelného
vzduchu, abyste měli vždy jistotu, že máte vše
pod kontrolou – využívá: snímač částic PM2.5,
srovnatelný se snímačem profesionální úrovně,
poskytuje zpětnou vazbu o aktuální kvalitě
vzduchu v místnosti. Přesný a pokročilý snímač
plynů, který dokáže rozpoznat škodlivé plyny a
zobrazit úroveň potenciálně škodlivých plynů.

Klasický minimalistický design
Klasický minimalistický design výrobku pro
stylový domov, hodící se ke stylu interiéru
každé domácnosti. Zůstaňte zdraví, zůstaňte
styloví.
Mimořádně tichý provoz

V režimu spánku se zobrazené číslice ztlumí a
čistička nevydává téměř žádné zvuky. Pro čistý
vzduch, když spíte – s certiﬁkací Quietmark.
Čistička vzduchu je vybavena vylepšenou
technologií VitaShield a účinně redukuje
škodlivé plyny, jako je formaldehyd, těkavé
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Speciﬁkace
Výkon
Velikost místnosti: 28-48 m²
CADR (částice): 400* m³/h
Odstranění částic o velikosti 0,3 µm: 99,97 %
Odstranění ultrajemných částic:
o velikosti pouze 3* nm
Filtruje virus H1N1: 99,9* %
Filtruje bakterie: 99,9* %
Částice CCM: P4
Doporučená životnost ﬁltru: 4 800 hodin
Hlučnost: 34-64 dB(A)
Funkce
VitaShield: Ano
Technologie AeraSense: Ano
Ukazatel kvality vzduchu: Číselný
Senzor plynů: Ano
Snímač PM2,5: Ano
Režimy: 4 automatické režimy
Rychlost ventilátoru: Spánek, 1, 2, Turbo
Dětský zámek: Ano
Funkce alarmu a zámečku na zajištění

ochrany zdravého vzduchu: Ano
Ovládání osvětlení: Zapnuto/vypnuto
Motor: stejnosměrný

Logistické údaje
Kód 12 NC: 883455050010
Kód EAN balení F: 8710103892656

Design a provedení
Barva(y): Bílá
Barva ovládacího panelu: Světlá stříbrná
Typ ovládacího panelu: Dotykový panel

Výměna
Filtr AC: FY3432/10
Filtr HEPA: FY3433/10

Technické údaje
Napětí: 220 V
Frekvence: 50/60 Hz
Délka kabelu: 1,85 m
Spotřeba: 65 W
Hmotnost a rozměry
Hmotnost produktu: 7,00 kg
Hmotnost včetně balení: 11,04 kg
Rozměry výrobku (D x Š x V): 358 x 253 x 672
Rozměry balení (D x Š x V): 463 x 313 x
770 mm
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Země původu
Vyrobeno v: Čína
Podpora udržitelného rozvoje
Balení: >90 % recyklovaných materiálů
Spotřeba v pohotovostním režimu: < 2 W
Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír
Servis
2letá celosvětová záruka: Ano

* Odhadovaný čas pro jednorázové čištění je vypočítán
vydělením CADR 400 m3/h velikostí pokoje 48 m3
(předpokládaná velikost pokoje 20m2 na ploše podlahy
a výška pokoje je 2,4 m).
* Testováno třetí stranou podle normy GB/T 18801-2015
* Filtr byl testován pomocí testovacího spreje NaCl podle
DIN71460-1 v iUTA.
* Test míry mikrobiální redukce byl proveden společností
Airmid Healthgroup Ltd. Testování probíhalo v testovací
komoře o velikosti 28,5 m3, která byla kontaminována
polétavým virem chřipky A (H1N1).
* Médium s aktivním uhlíkem měřené laboratoří 3. strany
ukazuje, že velikost většiny pórů je 1–2 nm a povrch AC
aktivního uhlíku je 1 070 m2/g. Přirovnání celkového
povrchu ﬁltrů s aktivním uhlíkem k velikosti 1 fotbalových
hřišť je založeno na mezinárodním standardu velikosti
fotbalového hřiště.
* Testováno v GMT v komoře o velikosti 30 m3 podle
normy GB21551.3-2010, s použitím (Staphylococcus
albsp) 8032 jako testovací bakterie.

