Luchtzuiveraar en
luchtbevochtiger
2000i Series
Zuivert de lucht in kamers tot
65 m²
CADR van 250 m³/u
Bevochtigingsgraad van 500
ml/uur
Verbonden met CleanHome+app

Adem het verschil
Verwijdert 99,97% van deeltjes tot slechts 0,003 micron

AC2729/10

De Philips 2-in-1 luchtzuiveraar reinigt ruimten tot 65 m² en bevochtigt de lucht
met een snelheid van 500 ml/uur. Met behulp van sensoren en bediening met de
app scant het apparaat de lucht en worden de instellingen automatisch aangepast
om de lucht te bevochtigen en te zuiveren van allergenen en verontreinigende
stoﬀen.
Superieure prestaties
CADR tot 250 m³/u: zuivert de lucht in kamers tot 65 m²
Het HEPA-ﬁlter verwijder 99,97% van deeltjes tot 0,003 µm (3)
Verwijdert tot 99,9% van virussen en aerosolen uit de lucht
NanoCloud-technologie: hygiënische bevochtiging, probleemloos
Automatische bevochtiging tot 500 ml/u met 4 standen
Naadloze bediening
AeraSense controleert de luchtkwaliteit nauwkeurig en geeft deze weer
Grondig getest voor kwaliteit waarop u kunt vertrouwen
Slaapstand met uiterst stille werking
Modus 2-in-1 en modus voor Alleen zuiveren, met automatische en handmatige
modus
Probleemloze bediening
Monitoring en bediening met de app
Laag energieverbruik

Luchtzuiveraar en luchtbevochtiger
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Speciﬁcaties
Performance
CADR (Deeltjes, GB/T) (1): 250 m3/h
Vochtigheidsgraad (8): 500 ml/u
Kamergrootte voor zuivering (2): Tot 65 m²
Kamergrootte voor bevochtiging (9): Tot 68 m²
Filtering: HEPA-ﬁlter, actievekoolstoﬃlter,
voorﬁlter
Deeltjesﬁltratie (3): 99,97% bij 0,003 micron
Filtratie van allergenen (10): 99,97%
Filtratie van virussen en aerosolen (5): 99,9%
NanoCloud-technologie (6): Tot wel 99%
minder bacteriën
VitaShield-technologie
Display luchtkwaliteit
AeraSense-technologie
Deeltjesniveau (PM2.5)
Allergenenindex binnenshuis (IAI)
Vochtigheidsgraad
Luchtkwaliteitsfeedback: Kleurenring,
numeriek

Bruikbaarheid
Automatische modi: Algemeen en Allergeen
Slaapmodus
Handmatige snelheidsstanden: 1, 2, 3, Turbo
Vochtigheidsinstellingen: 40%, 50%, 60%,
70%
Snoerlengte: 1,8 m
Mobiliteit: 4 wielen
Kinderslot
Timer: 1~12 uur
Eﬃciënt energieverbruik
Maximaal energieverbruik: 35 W
Energieverbruik in stand-by: < 2 W
Voltage: 220 - 240 volt
Connectiviteit
App, maakt verbinding via Wi-Fi: Clean
Home+
Compatibiliteit met smartphone: iPhone- en
Android-apparaten
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Gewicht en afmetingen
Productgewicht: 8,00 kg
Gewicht (incl. verpakking): 9,9 kg
Afmetingen van product (l x b x h): 396 x 230
x 580 mm
Afmetingen van verpakking (l x b x h): 445 x
310 x 689 mm
Kleur(en): Wit
Waterres.: 3,5 L
Vervangende ﬁlters
NanoProtect HEPA: FY1410 - Tot 24 maanden
Actieve koolstof: FY1413 - Tot 12 maanden
Bevochtigingsﬁlter: FY2425 - Tot 6 maanden
Service
2 jaar wereldwijde garantie

* (1) CADR: getest door derden volgens GB/T 188012015.
* (2) Berekend volgens de NRCC-54013-standaard met
gebruik van sigarettenrook, waarbij de CADR is getest
volgens standaard GB/T18801-2015.
* (3) Getest op de ﬁltermedia met NaCl-spuitbussen,
geclassiﬁceerd 3 nm volgens DIN71460-1, in 2017 door
onafhankelijk testlaboratorium.
* (4) Getest door een lab van derden in een kamer van
30 m³ volgens GB21551.3-2010, (Staphylococcus albus
8032 voor het testen van bacteriën). Getest na 60
minuten op maximale stand.
* (5) Graad van microbiële reductie getest door Airmid
Health group Ltd., resultaat in een proefkamer van 28,5
m³ vervuild met deeltjes inﬂuenza A (H1N1) in de lucht
na 10-20 minuten op de maximale stand.
* (5) Een luchtzuiveraar alleen beschermt niet tegen
Covid-19, maar kan deel uitmaken van een plan om
uzelf en uw gezin te beschermen (US Environmental
Protection Agency).
* (6) Vergeleken met standaard ultrasone
bevochtigingsmodules die geen extra technologie
bevatten om de verspreiding van bacteriën te
verminderen, getest door een onafhankelijk
laboratorium
* (7) Vergeleken met ultrasone bevochtigingstechnologie.
Getest op aanwezigheid van mineralen op meubels.
Getest gedurende een periode van 3 uur door een
extern laboratorium overeenkomstig DIN 44973, IUTA
e.V.
* (8) Getest door GB/T 23332 in Philipsbinnenklimaatkamer, 2017. Afmetingen kamer 25 m²,
begintemperatuur van 20±2 °C en relatieve vochtigheid
van 30±3 %RH
* (9) Berekend volgens norm AHAM HU-1-2016 clausule
7.3, op basis van de bevochtigingsprestaties getest
volgens GB/T 23332-2018
* (10) Getest door een extern laboratorium
overeenkomstig de gewijzigde Amerikaanse norm 42
CFR deel 84

