
 

Nezbytný vysoce
výkonný AAP

GoPure 5212

 
CADR pro PM2,5: 16 m3/h

CADR pro TVOC 11 m3/h

CADR NO2/SO2: 13 a 7,9 m3/h

formaldehyd 6 m3/h

 

GP529BLKX1

Vychutnejte si zdravý vzduch vyčištěný od

100 druhů nečistot

Bezproblémová automatická filtrace

Filtrační technologie GoPure 5212 odstraňuje až 100 znečišťujících faktorů, včetně

alergenů, bakterií, virů a výfukových plynů. Nezávisle certifikovaný filtr je vybaven

filtrem SelectFilter Plus a odstraní 90 % pylových alergenů přenášených vzduchem.

Výkonná a efektivní filtrace vzduchu

Filtruje škodlivé jemné částice PM2,5 za méně než 10 min.

Certifikovaný filtr Airmid odstraní 90 % alergenů přenášených vzduchem

Rychle odstraňte z vozidla jedovaté plyny, například výfukové plyny

Odstraňte ultrajemné částice, bakterie a viry

Odstraňuje škodlivé výpary NO2/SO2 pocházející z provozu

Stylový design, jednoduchá instalace a snadné použití

Indikátor výměny vzduchového filtru

Zařízení pracuje automaticky, takže se můžete soustředit na řízení

Snadná montáž kamkoli ve vozidle



Nezbytný vysoce výkonný AAP GP529BLKX1

Přednosti

Filtruje jemné částice PM2,5

Jedinečná filtrační technologie SelectFilter

Plus společnosti Philips rychle a účinně

odstraňuje částice, které detekuje v kabině

vozu, jako například PM2.5. S rychlostí čištění

vzduchu (CADR) 16 m3/h u PM2.5 se za méně

než 10 minut vyfiltruje 50 % standardního

sedanu nebo SUV. Odstraní nejen škodlivé

částice, ale také cigaretový kouř a prach,

abyste mohli dýchat čerstvý, čistý vzduch.

Filtr s nezávislou certifikací

Jedinečná technologie SelectFilter Plus

společnosti Philips, nezávisle testovaná

uznávanou biomedicínskou výzkumnou

organizací, Airmid Healthgroup, odstraní až

90 % pylových alergenů přenášených

vzduchem. Testy organizace Airmid dokazují,

že této filtrace se dosahuje pouhým jediným

průchodem vzduchu filtrem SelectFilter

(označuje se také jako test jednoprůchodové

efektivity). Každá osoba trpící sennou rýmou se

nyní může těmto nepříjemným příznakům

vyhnout.

Rychlé odstranění jedovatých plynů

Jedinečná technologie SelectFilter Plus

společnosti Philips zahrnuje vrstvu HESA. Ta

zbaví vaše auto kontaminace škodlivými

plynnými chemickými látkami. Prostřednictvím

účinného procesu absorpce a oxidace

odstraňuje škodlivé plynné látky rychlostí

„Clean Air Delivery Rate“ (CADR) 11 m3 za

hodinu. Během několika málo minut tak vyčistí

vzduch od výfukových plynů, chemických látek

unikajících z plastových materiálů a dalších

látek z nichž unikají pachy (např. těkavých

organických látek (VOC), toluenu

a formaldehydu).

Odstraňte bakterie a viry

Jemné vdechnutelné částice představují

nejzávažnější zdravotní riziko, protože se

mohou dostat hluboko do plic. Technologie

filtrů společnosti Philips také odstraňuje ze

vzduchu uvnitř vozidla ultrajemné částice,

bakterie a viry o velikosti pouhých 0,015 m

(15 nm). Patří sem viry přenášené vzduchem,

jako jsou virus chřipky A nebo koronaviry typu

SARS, hepatitida B a slintavka a kulhavka

(FMD)*

Odstraňuje výfukové plyny

Kdo by si přál, aby jeho rodina při čekání

v zácpě dýchala výfukové plyny? Automobilový

ventilátor vytváří proudění vzduchu zvenčí

dovnitř, takže vhání jedovaté výfukové plyny

z osobních i nákladních aut na silnici do

kabiny vozu. Tyto výfukové plyny mohou v autě

zůstávat. Děti na zadních sedadlech jsou

pravděpodobně vystaveny nebezpečné úrovni

znečištění vzduchu, mnohonásobně vyšší, než

je venku. Technologie Philips SelectFilter Plus

zpracovává oxid dusičitý (NO2) rychlostí CADR

13 m3 za hodinu a oxid siřičitý (SO2) rychlostí

7,9 m3 za hodinu, abyste vy i vaše rodina

mohli dýchat bez starostí.

Indikátor výměny filtru

Indikátor výměny filtru se rozsvítí, když je filtr

nasycený, takže víte, že je čas na nový filtr.

Jakmile máte nový filtr v ruce, trvá jeho

výměna v zařízení pouze několik sekund.

Udržet vzduch, který dýcháte, čistý a čerstvý

tak nebylo nikdy snazší.

Zařízení pracuje automaticky

Abyste se mohli soustředit na řízení, zapíná

a vypíná se zařízení GoPure 5212 automaticky

při zapalování motoru. Dvourychlostní filtrace

ventilátoru se nastavuje klepnutím na tlačítko

napájení v závislosti na vašem preferenčním

nastavení. Můžete jen skočit do auta a víte, že

se vždy ocitnete v oáze čerstvého a čistého

vzduchu.

Snadná a jednoduchá montáž

Pomocí 4metrového 12V napájecího kabelu

můžete zařízení GoPure snadno nainstalovat

kamkoli uvnitř vozidla. Zapojte kabel do portu

zapalovače cigaret a pomocí montážního

příslušenství umístěte zařízení tam, kam

chcete, například na loketní opěrku, opěrku

hlavy nebo pod sedadla. Ať už se ho

rozhodnete umístit kamkoli, stylový design

vylepší interiér vašeho auta.



Nezbytný vysoce výkonný AAP GP529BLKX1

Specifikace

Popis výrobku

Označení: GP5212

Automatické zapnutí/vypnutí: Ano

Indikátor výměny filtru: Ano

Rozprašovač vůní: Ne

Nastavení rychlosti: 2, zesílení/ztišení

Životnost filtru: 350 hodin h

Technologie: Osvěžovač vzduchu do auta

Barva: Černá

Aplikace povolena: Ne

Hladina hluku (dBA) (nízká): 40 dBA

Napětí [V]: 12 V DC

Hladina hluku (dBA) (zesílení/vysoká): 55 dBA

Hladina hluku (dBA) (střední): 50 dBA

Výkon [W]: 3

Frekvence: Neuvedeno

Výkon

Filtrace toluenu: CADR 11 m3/h

Filtrace TVOC: CADR 11 m3/h

Filtrace formaldehydu: CADR 6 m3/h

Filtrace výfukových plynů SO2/NO2: CADR

7,9 a 13 m3/h

Filtrace jemných částic: CADR 16 m3/h

Výměna

Typ čističky vzduchu GoPure: SelectFilter Plus

Typ filtru: GSF120P110x1

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení (D x Š x V) (mm):

226 x 188 x 77

Hmotnost balení (včetně výrobku) (g): 900

Hmotnost výrobku (g): 600

Rozměry výrobku (D x Š x V) (mm):

180 x 180 x 68 m

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Filtrováno ze

100 znečišťujících látek

Očekávané výhody: Zdravý vzduch ve vašem

voze

Příslušenství v krabici

Montážní příslušenství: Upevňovací řemen,

Upevňovací hák (X2)

délka napájecího kabelu: 4 m

Logistické údaje

Počet v balení: 1

Informace pro objednávání

Zadání obj.: GP529BLKX1

Objednací kód: 00932633

Údaje na obalu

EAN1: 8719018009326

EAN3: 8719018009333

 

© 2020 Philips Lighting Holding B.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Philips

Lighting Holding B.V. nebo jejich

příslušných vlastníků.

Datum vydání

2020‑09‑02

Verze: 3.0.1

12 NC: 8670 001 72109

www.philips.com

http://www.philips.com/

