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Забележителна ефективност в ежедневното почистване
Безжична "2 в 1" с дълготрайна мощност на всмукване

Радвайте се на усещането за чистота всеки ден с Philips DailyDuo. Тази мощна прахосмукачка с прът "2 в 1" е безжична, за да

можете да почистите и подовете, и мебелите с гарантирано висока смукателна мощност. Винаги готова за бързо ежедневно

почистване!

Превъзходни резултати при почистване

Мощните 16,8 V батерии осигуряват голяма всмукателна мощност

Най-добро филтриране

Без торба, двустепенно филтриране и циклонно действие за оптимално филтриране

Циклонна филтрираща система HEPA за по-дълготрайно филтриране

Многофункционална "2 в 1"

Функционалност "2 в 1" за почистване на подове и мебели

Система за освобождаване QuickDraw за лесно сваляне на ръкохватката

Системата за зареждане AutoOff гарантира ефикасно ползване на електроенергията

Моментално прибиране навсякъде

Стои изправена без опора за моментално прибиране навсякъде

Свобода за почистване навсякъде

Безжична работа, даваща свобода за почистване навсякъде
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Акценти

Мощни 16,8 V батерии

Мощните 16,8 V батерии осигуряват голяма

всмукателна мощност

Без торба, двустепенен филтър, циклонна

Циклонното движение на въздуха в тази

прахосмукачка без торба запазва сметта, въртяща се

във вътрешността, като осигурява оптимално висока

всмукателна мощност и трайно почистване. Нейната

двустепенна филтърна система гарантира, че вече

засмуканата смет не може да излезе навън. Първият

филтър улавя повечето смет, а вторият задържа и

най-фините частици прах.

Циклонна филтрираща система HEPA

Нагънатият филтър HEPA има голяма филтрираща

повърхност и добра ефективност при работа. В

съчетание с циклонното движение на въздуха, това го

предпазва от бързо запушване и осигурява по-добри

и дълготрайни резултати при филтриране.

Функционалност "2 в 1"

Функционалността "2 в 1" ви дава прахосмукачка и за

работа с прът, и за държане в ръка, за да можете

лесно да почиствате и пода, и мебелите.

Система за освобождаване QuickDraw

Със системата за освобождаване QuickDraw можете

лесно да свалите ръчния уред от пръта само с една

ръка, за да преминавате бързо между използване на

прът и ръчна работа.

Система за зареждане AutoOff

Системата за зареждане AutoOff автоматично

изключва, когато батериите са заредени докрай, като

така пести енергия, които другите системи хабят.

iF / Награда за дизайн на продукт – 2011 г.

Наградата за дизайн на продукт от iF е изключително

престижно отличие, уважавано в света на дизайна и

извън него. Журито от над 20 международно

признати специалисти - дизайнери и предприемачи,

след разисквания и дискусии избра продуктите-

победители. DailyDuo беше сред отличените с

наградата за дизайн, сред общо 2756 продукта, които

участваха в конкурса.

iF / Награда за дизайн на продукт – 2011 г.

Наградата за дизайн на продукт от iF е изключително

престижно отличие, уважавано в света на дизайна и

извън него. Журито от над 20 международно

признати специалисти - дизайнери и предприемачи,

след разисквания и дискусии избра продуктите-

победители. DailyDuo беше сред отличените с

наградата за дизайн, сред общо 2756 продукта, които

участваха в конкурса.

Носител на наградата за дизайн RedDot за 2011 г.!

Red Dot е наградата за високо качество на дизайна.

Само продукти, които се открояват значително сред

подобните си със своя изключителен дизайн,

получават от международното жури тази така желана

награда.
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Спецификации

Дизайн

Цвят: Теменужено синьо

Компоненти на конструкцията: Полупрозрачно

отделение за сметта

Представяне

Тип батерия: Никел-металхидридна

Продължителност на работа: 20 минути

Ниво на шума (Lc IEC): <84 dB

Въздушен поток (макс.): 850 л/мин.

Консумирана мощност (макс.): 100 W

Всмукателна мощност (макс.): 17 W

Всмукателна мощност (макс.): 17 W

Вакуум (макс.): 4 kPa

Напрежение на батерията:

16,8 V

Време за зареждане: 7 час(а)

Филтриране

Филтрираща система: Циклонна филтрираща система

HEPA

Вместимост за прах: 0,5 л

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: Четка, Тесен накрайник

Други аксесоари: Основа за зареждане

Съхраняване на приставки: В зарядната основа

Тегло и размери

Уреди в A-кутия: 2

Размери на A-кутията (Д x Ш x В): 465 x 245 x

640 мм

Размери на пакета (Д x Ш x В): 225 x 235 x 625 мм

Тегло на изделието: 3,3 кг
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