
Luchtreinigers
Minder pollen en huisstofmijt

Combi 2-in-1
Luchtreiniger en bevochtiger in één

    

AC1214/10 AC2882/10 AC2887/10 AC3256/10 AC3259/10 AC5659/10 AC2729/10 AC3829/10

Luchtreiniging ü ü ü ü ü ü ü ü

Geschikt voor ruimte tot 63m2 79m2 79m2 95m2 95m2 130m2 60 m2 80 m2

CADR (Clean Air Delivery Rate) 200 m3/h 333 m3/h 333 m3/h 393 m3/h 393 m3/h 500 m3/h 250 m3/h 310 m3/h

App connected ü ü ü ü ü

Verwijdert gassen en geurtjes ü ü ü ü ü ü ü ü

Gassensor ü

Digitaal display ü ü ü ü ü ü ü ü

Lichtring feedback luchtkwaliteit ü ü ü ü ü ü ü ü

Nummerieke weergave luchtkwaliteit ü ü ü ü ü ü

Luchtbevochtiging ü ü

Snelheid luchtbevochtiging 500ml/u 600ml/u

Luchtvochtigheids instellingen 40/50/60% 40/50/60%

60 dagen
op proef*

Niet tevreden? 
Geld terug!

€10
cashback

+€10
donatie*

longfonds

Adem
het verschil
Natuurlijke gezonde
lucht binnenshuis

Philips Air 
bevochtigers en 
luchtreinigers

Wat betekent CADR? 
Met de CADR-waarde - Clean Air Delivery Rate wordt de prestatie van een luchtreiniger weergegeven. De CADR-waarde is een internationale standaard van de AHAM - Association of Home Appliance Manufacturers -, een brancheorganisatie voor producenten van huishoudelijke 
apparaten. Middels de CADR-waarde kunnen consumenten luchtreinigers met elkaar vergelijken.  CADR is een maat voor het vermogen van de luchtreiniger om deeltjes zoals tabaksrook, pollen en stof uit lucht te verwijderen. Een hoge CADR-waarde voor een verontreiniging 
betekent dat de luchtreiniger de betreffende verontreiniging zeer effectief uit de lucht filtert. Het AHAM Verifide etiket laat ook zien wat de afmetingen van de binnenruimte zijn waarvoor de luchtreiniger geadviseerd wordt.  De CADR-waarde maakt het vergelijken van 
luchtreinigers eenvoudig. Het doel van AHAM is dan ook de consumenten van duidelijke gegevens te voorzien die helpen bij het maken van de juiste keuze tijdens het aanschaffen van een luchtreiniger. De CADR-waarde van een luchtreiniger wordt vastgesteld in testkamers onder 
gestandaardiseerde omstandigheden. Dit om ervoor te zorgen dat een eerlijke vergelijking tussen de geteste luchtreinigers mogelijk is.   

*Philips doneert €10 aan het Longfonds en jij ontvangt €10 cashback na registratie. Bekijk www.philips.nl/acties voor de actievoorwaarden. 

Luchtkwaliteit

https://www.bol.com/nl/p/philips-ac1214-10-luchtreiniger-met-hepa-koolstoffilter-connected/9200000088401597/?promo=Philips_AIR_ac1214_10_pdf
https://www.bol.com/nl/p/philips-ac2882-10-luchtreiniger-met-hepa-koolstoffilter/9200000061638327/?promo=Philips_AIR_ac2882_10_pdf
https://www.bol.com/nl/p/philips-ac3256-10-luchtreiniger-met-hepa-koolstoffilter/9200000056287329/?promo=Philips_AIR_ac3256_10_pdf
https://www.bol.com/nl/p/philips-ac3259-10-luchtreiniger-met-hepa-koolstoffilter-connected/9200000083154675/?promo=Philips_AIR_ac3259_10_pdf
https://www.bol.com/nl/p/philips-ac5659-10-luchtreiniger-connected/9200000087295281/?promo=Philips_AIR_ac5659_10_pdf
https://www.bol.com/nl/p/philips-ac2729-10-luchtbevochtiger-luchtreiniger/9200000101829437/?promo=Philips_AIR_ac2729_10_pdf
https://www.bol.com/nl/p/philips-ac3829-10-luchtreiniger-luchtbevochtiger-connected/9200000087326435/?promo=Philips_AIR_ac3829_10_pdf
https://www.bol.com/nl/p/philips-ac2887-10-luchtreiniger-met-hepa-koolstoffilter/9200000061638325/?promo=Philips_AIR_ac2887_10_pdf

