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Tangguh menghisap debu, Mudah membantu

Anda

Ringkas dan Andal

Penyedot debu Philips EasySpeed memudahkan tugas bersih-bersih Anda. Alat

ini mudah dibawa, digunakan, disimpan, dan juga tangguh. Wadah debunya

mudah dikosongkan, sehingga membantu menghindari asap debu. Anda bisa

menikmati hasil yang lebih bersih dengan cara yang mudah

Penyimpanan ringkas

Alat berukuran kecil untuk penyimpanan ringkas

Bebas bergerak

Bobot ringan dan ringkas, mudah digerakkan

Kinerja pembersihan yang kuat

Teknologi PowerCyclone 5 memisahkan debu dari udara sekaligus

Motor 1400 Watt berkinerja tinggi

Mudah membersihkan

Desain wadah debu yang canggih untuk pengosongan higienis

Pegangan ekstra agar mudah dibawa

Filter yang bisa dicuci dan mudah dibersihkan

Daya jangkau ekstra untuk hasil bersih sempurna

Alat penjangkau celah membantu Anda membersihkan perabotan.

Menjangkau semua sudut berkat tabung aluminium ringan ekstra panjang
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Kelebihan Utama

Wadah debu mudah dikosongkan

Wadah debu dirancang secara cermat untuk

membuang kotoran yang dikumpulkan tanpa

menyebabkan awan debu. Dapat diopersikan

dengan satu tangan dan berkat bentuknya

yang unik dan permukaan yang licin,

mengosongkan wadah debu lebih terkontrol.

Alat celah

Alat penjangkau celah membantu Anda

membersihkan perabotan.

Mudah Dibawa

Pegangan ekstra agar mudah dibawa.

Filter yang mudah dibersihkan

Filter dari busa yang bisa dicuci dan awet.

Pegangan ergonomis ekstra panjang

Pegangan ergonomis ini praktis digunakan.

Desainnya yang ekstra panjang bisa

menjangkau lebih jauh, sehingga Anda bisa

dengan mudah membersihkan tempat-tempat

yang sulit dijangkau.

Bobot ringan dan ringkas

Anda bisa membawa dan memutar penyedot

debu dengan mudah saat pembersihan, berkat

bobotnya yang ringan dan ukurannya yang

kecil.

Ukuran kecil

Berkat ukurannya yang kecil, alat ini mudah

disimpan dan menghemat ruang.

Teknologi PowerCyclone 5

Teknologi PowerCyclone 5 memaksimalkan

aliran udara dan kinerja dengan memisahkan

kotoran dari udara sekaligus. Memberikan hasil

pembersihan luar biasa melalui langkah yang

sangat efisien: 1) Udara masuk dengan cepat

ke dalam PowerCyclone berkat desain inlet

udara. 2) Saluran udara melengkung

mempercepat aliran udara ke dalam ruang

siklon untuk memisahkan debu dari udara. 3)

Bilah keluar yang dioptimalkan memisahkan

kotoran dari siklon dan membuangnya ke

dalam wadah debu.

Motor 1400 Watt

Motor 1400 Watt berkinerja tinggi
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Spesifikasi

Desain

Warna: Ferrero Red

Kinerja

Daya masukan (maks): 1.400 W

Daya masukan (IEC): 1200 W

Daya isap (maks): 300 W

Penyaringan

Kapasitas debu: 0,5 L

Filter lubang keluaran udara: Mikrofilter

Filter motor: Filter yang bisa dicuci

Kegunaan

Radius gerak: 8 m

Panjang kabel: 5 m

Jenis tabung: Tabung plastik 2-bagian

Gagang pengangkat: Atas dan depan

Penghubung tabung: Kerucut

Jenis roda: Plastik

Nozel dan aksesori

Nozel standar: Nozel untuk Lantai Keras dan

Lunak

Aksesori yang disertakan: Alat celah

Penyimpanan aksesori: Pada tubeclip

Keberlanjutan

Kemasan: > 90% material daur ulang

Petunjuk Pengguna: 100% kertas daur ulang

Berat dan dimensi

Berat produk: 5 kg
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