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Geweldige prestaties voor het dagelijkse schoonmaakwerk

Draadloos 2-in-1 ontwerp met langdurige zuigkracht

Geniet elke dag van een schoon gevoel met de Philips DailyDuo. Dankzij de handige afneembare kruimelzuiger

reinigt u met deze draadloze 2-in-1-steelstofzuiger niet alleen uw vloer, maar ook uw meubels. De dagelijkse

schoonmaakbeurt is zo gepiept!

Superieure schoonmaakprestaties

Krachtige batterijen (16,8 V) garanderen een hoge zuigkracht

Optimale filtering

Cyclonische stofzuiger zonder zak met 2 fasen voor een optimale filtering

Cyclonisch HEPA-filtersysteem voor langdurige filtering

Multifunctioneel 2-in-1 ontwerp

2-in-1-functionaliteit voor het reinigen van vloeren en meubilair

QuickDraw-ontkoppelingssysteem voor eenvoudig gebruik van de kruimelzuiger

Oplaadsysteem met automatische uitschakeling voor efficiënt energiegebruik

Overal eenvoudig te parkeren

Stevige parkeerstand, dus altijd weg te zetten

Overal moeiteloos schoonmaken

Draadloos te gebruiken, dus overal nuttig
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Kenmerken

Krachtige batterijen, 16,8 V

Krachtige batterijen (16,8 V) garanderen een

hoge zuigkracht

Cyclonisch, zonder zak met 2 fasen

De cyclonische stofzuiger zonder zak zorgt

ervoor dat het vuil binnenin blijft ronddraaien

voor een optimale, hoge zuigkracht en een

duurzaam schoonmaakresultaat. Het 2-

fasenfiltersysteem zorgt ervoor dat het vuil,

eenmaal binnen, niet meer naar buiten kan.

Het eerste filter blokkeert het meeste vuil,

terwijl het tweede filter de fijnere stofdeeltjes

opvangt.

Cyclonisch HEPA-filtersysteem

Het geplooide HEPA-filter heeft een groot

filteroppervlak en goede filteringsprestaties. In

combinatie met de cyclonische luchtstroom

wordt snelle verstopping voorkomen en

profiteert u van betere en duurzamere

filteringsresultaten.

2-in-1-functionaliteit

Dankzij de 2-in-1-functionaliteit hebt u zowel

een steelstofzuiger als een kruimelzuiger, dus

u kunt zowel de vloer als het meubilair

reinigen.

QuickDraw-ontkoppelingssysteem

Met het QuickDraw-ontkoppelingssysteem

haalt u de kruimelzuiger eenvoudig van de

steelstofzuiger voor een afwisselend gebruik.

AutoOff-oplaadsysteem

Het AutoOff-oplaadsysteem schakelt

automatisch uit als de accu volledig is

opgeladen. Zo bespaart u energie die bij

andere systemen verloren gaat.

iF / Product design award 2011

De iF Product design award is zeer prestigieus

en het belang ervan wordt erkend door de

gehele designwereld en daarbuiten. Meer dan

20 internationaal erkende juryleden, designers

en ondernemers voeren kritische discussies en

debatten om de winnende producten te

selecteren. Uit 2756 deelnemende ontwerpen

is de DailyDuo gekozen als een van de

winnende ontwerpen.

iF / Product design award 2011

De iF Product design award is zeer prestigieus

en het belang ervan wordt erkend door de

gehele designwereld en daarbuiten. Meer dan

20 internationaal erkende juryleden, designers

en ondernemers, voeren kritische discussies en

debatten om de winnende producten te

selecteren. Uit 2756 deelnemende ontwerpen

is de DailyDuo gekozen als een van de

winnende ontwerpen.

winnaar van de reddot design award 2011

Red Dot is de prijs voor kwaliteitsdesign.

Alleen producten die duidelijk boven

vergelijkbare producten uit steken dankzij hun

uitmuntende design maken kans op dit

gewilde kwaliteitsstempel van een

internationale jury.
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Specificaties

Ontwerp

Kleur: Oestergrijs

Kenmerken: Doorzichtige stofbak

Filtering

Stofinhoud: 0,5 L

Filtersysteem: Cyclonisch HEPA-filtersysteem

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Borstel,

Spleetmondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: In

oplaadstation

Overige accessoires: Oplaadstation

Performance

Luchtsnelheid (max.): 850 l/min

Batterijtype: NiMh

Batterijvoltage: 16,8 volt

Oplaadtijd: 7 uur

Ingangsvermogen (max.): 100 W

Geluidsniveau (Lc IEC): <84 dB

Looptijd: 20 minuut/minuten

Zuigkracht (max): 17 W

Onderdruk (max.): 4 kPa

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van A-doos (l x b x h): 465 x 245 x

640 mm

Apparaten per A-doos: 2

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 225 x

235 x 625 mm

Productgewicht: 3,3 kg
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