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Nagyszerű teljesítmény a mindennapos takarításhoz
Vezeték nélküli 2 az 1-ben porszívó hosszan tartó szívóerővel

Mindennapi tisztaság a Philips DailyDuo készülékkel. 2 az 1-ben, vezeték nélküli nyeles porszívó padló- és

bútortisztításhoz, egyszerűen levehető kézi egységgel. Bármikor használható a gyors, napi takarításhoz!

Rendkívüli hatékonyság

Nagy szívóerőt biztosító, nagy teljesítményű, 16,8 V-os elemek

Optimális szűrés

2 fázis, porzsák nélkül, körkörös légáram - az optimális szűrésért

Tartósabb szűrési teljesítményt biztosító körkörös HEPA szűrőrendszer

Többfunkciós, 2 az 1-ben porszívó

„Kettő az egyben” padló- és bútortisztítási funkció

QuickDraw kioldórendszer a kézi egység egyszerű leszereléséhez

Automatikusan kikapcsoló töltési rendszer a hatékony energiafelhasználásért

Bárhol leállítható

A készülék bárhol támaszték nélkül, stabilan leállítható

Szabadon takaríthat bárhol

Vezeték nélküli használat a tökéletes tisztaság érdekében
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Fénypontok

Nagy teljesítményű, 16,8 V-os elemek

Nagy szívóerőt biztosító, nagy teljesítményű,

16,8 V-os elemek

2 fázis,porzsák nélkül,körkörös légáram

A porzsák nélküli porszívó körkörös légárama a

szennyeződéseket belül keringeti, így

biztosítva az optimális, magas szívóerőt és a

tartós tisztítási eredményt. 2-szintű

szűrőrendszere biztosítja, hogy a már belülre

került szennyeződés ne kerülhessen ki. Az első

szűrő a szennyeződések nagy részét fogja fel,

míg a redőzött második szűrő a finomabb

porszemcséket zárja magába.

Körkörös HEPA szűrőrendszer

A redőzött felületű HEPA szűrőre a nagy

szűrőfelület és a jó szűrési teljesítmény

jellemző. A körkörös légárammal együttesen

megakadályozza a gyors eltömődést, és jobb,

tartósabb szűrési eredményt biztosít.

„Kettő az egyben” funkció

A „kettő az egyben” funkcióval a készülék

nyeles és egyben kézi porszívóként is

használható, így padló- és bútortisztításhoz is

megfelelő.

QuickDraw kioldórendszer

A QuickDraw kioldórendszerrel könnyedén, egy

kézzel is eltávolítható a kézi porszívó a nyeles

vázról, így gyorsan válthat a kézi és a nyeles

egység használata között.

Auto. kikapcsoló töltőrendszer

Az Automatikusan kikapcsoló töltési rendszer

az akkumulátorok teljes feltöltődése után

automatikusan kikapcsol, így már

készülékekkel ellentétben energiát takarít meg.

iF / Terméktervezési díj 2011

A kiemelkedően rangos iF terméktervezési díj

jelentőségét nem csak a dizájn világában,

hanem azon túl is elismerik. Több mint 20

nemzetközileg elismert zsűritag, köztük

nemzetközileg elismert zsűritag, köztük

tervezők és vállalkozók választják ki a győztes

termékeket alapos kritikai vizsgálatot követően.

A DailyDuót a versenyben részt vevő 2 756

termék közül választották az egyik nyertesnek.

A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.

iF / Terméktervezési díj 2011

A kiemelkedően rangos iF terméktervezési díj

jelentőségét nem csak a dizájn világában,

hanem azon túl is elismerik. Több mint 20

nemzetközileg elismert zsűritag, köztük

tervezők és vállalkozók választják ki a győztes

termékeket alapos kritikai vizsgálatot követően.

A DailyDuót a versenyben részt vevő 2 756

termék közül választották az egyik nyertesnek.

A red dot design díj 2011-es nyertese

A red dot díjat a kiváló tervezési minőségért

ítélik oda. A sokak által vágyott minőségi

pecsétet csak azok a termékek kapják meg a

nemzetközi zsűritől, amelyek kiemelkedő

kialakításuknak köszönhetően valóban

kitűnnek a versenytársak mezőnyéből.
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Műszaki adatok

Kivitel

Szín: Kagylóezüst

Kiviteli jellemzők: Átlátszó portartály

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 0,5 l

Szűrőrendszer: Körkörös HEPA szűrőrendszer

Szívófejek és tartozékok

Tartozékok: Kefe, Réstisztító szívófej

Tartozékok tárolása: A töltőalapban

Egyéb tartozékok: Töltőalap

Teljesítmény

Légáram (max.): 850 l/min

Akkumulátor típusa: NiMH

Elemfeszültség: 16,8 V

Töltési idő: 7 óra

Bemeneti teljesítmény (max.): 100 W

Zajszint (Lc IEC): <84 dB

Működési idő: 20 perc

Szívóteljesítmény (max.): 17 W

Szívóerő (max.): 4 kPa

Tömeg és méretek

Gyűjtőcsomagolás méretei (H x Sz x M): 465 x

245 x 640 mm

Gyűjtőcsomagolásban található készülékek

száma: 2

Csomag méretei (H x Sz x M): 225 x 235 x

625 mm

Készülék tömege: 3,3 kg
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