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Công nghệ luân chuyển không khí mạnh 
mẽ của Hitachi
Công nghệ nguyên bản của Hitachi với động cơ quạt cực kỳ hiệu quả và 
thiết kế đường dẫn khí cho phép lưu lượng khí lớn và luồng khí thổi hiệu 
quả.

Thu giữ được các hạt nhỏ mịn đến 0.02um
Hệ thống lọc kín với Bộ lọc HEPA kháng khuẩn, chống dị ứng thu được 
90% hạt siêu mịn nhỏ tới 0.02μm*3

Thu giữ các loại hạt có hại mà không thể nhìn thấy 
trong không khí
Thu giữ các loại hạt và có mùi khó chịu trong phòng của bạn*4 5 6.
PM2.5/ Virus/ Vi khuẩn/ Nấm mốc/ Phấn hoa/ Mạt bụi/ Flomaldehyd/ Toluene/ Ammonia/ (Mùi thú cưng)/ Trimethylamine 

(Mùi cá thối)/ Acetaldehyd (Mùi thuốc lá)/ Isavaleral dehyd  (Mùi thịt nướng)/ Axit axetic (Mùi nấu ăn) Axit Isovaleric (Mùi cơ 

thể)/ Hydroge sul�de(Mùi nhà vệ sinh & cống rảnh)/ Methylmercaptan (Mùi rau thối).

Cánh đảo gió tự động
Cánh đảo gió tự động đưa không khí sạch đến khắp phòng.

Lưu lượng khí thổi lớn 12m3/phút
Công nghệ độc đáo của Hitachi được thiết kế dành riêng cho máy lọc 
không khí với lưu lượng khí cực cao lên tới 12m3/phút*1, đảm bảo 
không khí trong lành đến mọi góc phòng.

Công nghệ lọc hiệu suất cao
Bộ lọc HEPA kháng khuẩn, chống dị ứng với chất  kháng khuẩn gốc bạc bắt giữ 
99,97%*2 các hạt bụi mịn 0.3μm 90% hạt siêu mịn nhỏ tới 0.02μm*3.
Hơn thế nữa, Bộ lọc khử mùi than hoạt tính giúp giảm những mùi khó chịu trong 
phòng*6. 
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Bảo trì bộ lọc dễ dàng
Đèn LED hiển thị tuổi thọ còn lại của mỗi 
bộ lọc (%) để bạn biết khi nào từng bộ lọc 
cần thay thế/ bảo trì*1, giúp hạn chế lãng 
phí. Bộ lọc thô cũng được thiết kế để tháo 
ra dễ dàng.

Theo dõi chất lượng không khí
Bạn được thông báo về chất lượng không khí trong 
phòng bằng màn hình màu LED dựa trên 5 cấp độ 
khác nhau, với số hiển thị bằng đèn LED theo dõi mức 
độ PM 2.5 và TVOC (Tổng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) 
trong phòng của bạn.

Màn hình LED tối giản
Cung cấp thông tin về chất lượng 
không khí trong phòng và các cài 
đặt, hiển thị bất cứ khi nào cần thiết.

Thiết kế hoàn hảo phù hợp 
với mọi góc phòng
Thiết kế mặt sau hoàn toàn phù hợp với các 
góc phòng, sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu 
suất làm sạch không khí tốt nhất với tính 
thẩm mỹ gọn gàng cho không gian phòng.

Giảm thiểu tiếng ồn khi bạn 
ngủ
Chế độ ban đêm (Night mode) tự động phát 
hiện điều kiện ánh sáng của màn hình LED, 
giảm thiểu tiếng ồn hoạt động xuống 15dB*1
trong khi bạn ngủ vào ban đêm.

Dễ dàng di chuyển
Bốn bánh xe giúp dễ dàng di chuyển 
máy từ phòng này sang phòng khác, 
tăng thêm tính linh hoạt cho không 
gian sống của bạn.

*1 Thay thế: Áp dụng cho Bộ Lọc HEPA kháng khuẩn chống dị ứng và Bộ lọc khử mùi. Bảo trì: Bảo trì hàng tháng cho Bộ lọc thô.
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Chức năng Tự Động làm Sạch (Auto Self Clean) giúp 
việc bảo trì được dễ dàng. Khí được hút vào trên diện 
rộng giúp việc lọc khí dược thực hiện nhanh chóng 
với phòng có diện tích 13m2 chỉ trong vòng 6 phút.

Chức năng Tự Động làm Sạch (Auto Self Clean) giúp Chức năng Tự Động làm Sạch (Auto Self Clean) giúp 
việc bảo trì được dễ dàng. Khí được hút vào trên diện 

Gương Nâu
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