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Fantastisk ydeevne til din daglige rengøring
Ledningsfri 2-i-1 med langvarig sugestyrke

Nyd en ren fornemmelse hver dag med Philips DailyDuo. Denne 2-i-1 håndstøvsuger med skaft er trådløs og

hjælper dig med at rengøre både gulve og møbler med garanteret høj sugeevne. Den er altid ved hånden til den

hurtige, daglige rengøring!

Suveræn rengøring

Kraftfulde 16,8 V batterier sikrer høj sugestyrke

Optimal filtrering

2-trins poseløs med cyklonisk luftstrøm for optimal filtrering

Cyklonisk HEPA-filtersystem til filtrering i længere tid

Multifunktionel 2-i-1

2-i-1-funktionalitet til rengøring af både gulve og møbler

QuickDraw-udløsersystem til nem frakobling af håndstøvsuger

AutoOff-opladningssystem garanterer energibesparelse

Øjeblikkelig parkering hvor som helst

Parkeringsposition uden støtte til øjeblikkelig parkering hvor som helst

Frihed til at gøre rent alle steder

Ledningsfri brug giver frihed til at gøre rent alle steder
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Vigtigste nyheder

Kraftfulde 16,8 V batterier

Kraftfulde 16,8 V batterier sikrer høj sugestyrke

2-trins poseløs cyklonisk

Cyklonluftstrømmen uden pose holder snavset

i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj

sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-

trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke

kan komme ud, når det først er suget op. Det

første filter blokerer for det meste snavs, mens

det andet filter fanger de finere støvpartikler.

Cyklonisk HEPA-filtersystem

Det plisserede HEPA-filter har en stor

filteroverflade og god filtreringsevne. Sammen

med cyklonluftstrømmen forhindrer dette

støvsugeren i at tilstoppes hurtigt, og giver dig

bedre og længerevarende filtreringsresultater.

2-i-1-funktionalitet

2-i-1 funktionen giver dig både en håndholdt

støvsuger og en støvsuger med skaft, så du

nemt kan rengøre både gulve og møbler.

QuickDraw-udløsersystem

Med QuickDraw-udløsersystemet kan du nemt

fjerne håndstøvsugeren fra skaftet med kun en

hånd, så du hurtigt kan skifte mellem brug af

støvsugeren med skaft og håndstøvsugeren.

AutoOff-opladningssystem

AutoOff-opladningssystemet slukker

automatisk, når batterierne er fuldt opladet, og

sparer derved energi, som andre systemer

spilder.

iF / Product design award 2011

iF product design award er ekstremt

prestigefyldt, og dens betydning er anerkendt i

hele designverdenen og ud over denne. Mere

end 20 internationalt anerkendte

jurymedlemmer bestående af designere og

iværksættere fordyber sig i indgående

diskussion og debatterer om at vælge de

vindende produkter. DailyDuo blev valgt som et

af de vindende designs blandt de 2.756

produkter, der deltog i konkurrencen.

iF / Product design award 2011

iF product design award er ekstremt

prestigefyldt, og dens betydning er anerkendt i

hele designverdenen og ud over denne. Mere

end 20 internationalt anerkendte

jurymedlemmer bestående af designere og

iværksættere fordyber sig i indgående

diskussion og debatterer om at vælge de

vindende produkter. DailyDuo blev valgt som et

af de vindende designs blandt de 2.756

produkter, der deltog i konkurrencen.

vinder af RedDot-designprisen 2011!

Red Dot-prisen tildeles for høj design-kvalitet.

Kun produkter, der klart skiller sig ud fra

sammenlignelige produkter pga. deres

enestående design, præmieres med det

prestigefyldte kvalitetsstempel af den

internationale jury.
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Specifikationer

Design

Farve: Hvid

Designfunktioner: Gennemsigtigt støvkammer

Filtrering

Støvkapacitet: 0,5 l

Filtersystem: Cyklonisk HEPA-filtersystem

Mundstykke og tilbehør

Tilbehør: Børste, Sprækkemundstykke

Tilbehørsopbevaring: I opladeenhed

Andet tilbehør: Opladeenhed

Performance

Luftstrøm (maks.): 850 l/min

Batteritype: NiMH

Batterispænding: 16,8 V

Opladningstid: 7 time(r)

Indgangseffekt (maks.): 100 W

Støjniveau (Lc IEC): < 84 dB

Arbejdstid: 20 minut(ter)

Sugeeffekt (maks.): 17 W

Vakuum (maks.): 4 kPa

Vægt og dimensioner

Mål for A-boks (L x B x H): 465 x 245 x

640 mm

Apparater i A-boksen: 2

Emballagens mål (L x B x H): 225 x 235 x

625 mm

Produktets vægt: 3,3 kg
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