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Dokonalé čištění na všech podlahách
S technologií PowerCyclone a hubicí TriActive Turbo

Nový model Philips PowerPro Duo vám nabízí dokonalé čištění na tvrdých podlahách a kobercích. Technologie

PowerCyclone udržuje vysoký sací výkon pro vynikající čištění. Hubice TriActive Turbo zachytí více prachu a

chomáčů.

Dokonalé čištění

Technologie PowerCyclone pro maximální výkon

Hubice TriActive Turbo zachytává všechen prach a chomáče najednou

Bezdrátový univerzální přístroj 2 v 1

Bezdrátový provoz pro možnost čištění kdekoli

Samostatně stojící poloha pro okamžité stání kdekoli

Motorizovaný kartáč hubice důkladně odstraňuje zvířecí chlupy

Funkčnost 2 v 1 pro čištění podlah a nábytku

Maximální flexibilita při čištění obtížně dostupných oblastí

Snadné čištění

Jednorázové vyprazdňování nádoby na prach, jednoduché a hygienické

Omyvatelný pěnový filtr s dlouhou životností
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Přednosti

Technologie PowerCyclone

Technologie PowerCyclone poskytuje

důkladné vysávání díky velice efektivním

prvkům: 1) Vzduch proudí do PowerCyclone ve

velké rychlosti díky přímému a hladkému

vstupu. 2) Zaoblená cesta zrychluje vzduch do

cyklonové komory a odděluje prach od

vzduchu.

Hubice TriActive Turbo

Hubice TriActive Turbo nabízí nejlepší čisticí

výkon na tvrdých podlahách a kobercích díky

tomu, že: 1) motorizovaný kartáč sbírá všechnu

špínu a chomáče najednou a 2) má maximální

čisticí účinnost díky optimalizovanému

proudění vzduchu hubicí.

Bezdrátový provoz

Nabíjecí baterie pro bezdrátový provoz vám

dávají volnost uklízet kdekoli. Kabel už vám

v ničem nebude bránit a vy můžete bez

problémů uklízet v různých místnostech.

Samostatně stojící poloha pro stání

Násada je vybavena praktickou stojící

vzpřímenou polohou, a to jak s ručním

přístrojem, tak bez něj. Proto můžete násadu

ihned postavit kdekoli i během uklízení.

Efektivní na zvířecích chlupech

Díky hubici TriActive Turbo s motorizovaným

kartáčem je nyní možné odstraňovat zvířecí

chlupy z pohovek, polštářů a jiných tkanin.

Ideální pro majitele domácích zvířat.

Maximální flexibilita

Přístroj PowerPro Duo je navržen tak, aby

dosáhl všude, takže snadno a pohodlně

můžete uklízet pod pohovkou, postelí nebo

stolem.

2 v 1: tyčový a ruční

Funkčnost 2 v 1, to je tyčový i běžný vysavač v

jednom: můžete snadno čistit podlahu i

nábytek.

Snadný jednorázový systém vyprazdňování

Nádoba na prach je dokonale navržena tak,

aby se prach ukládal přímo do odpadkového

koše. Díky snadném jednorázovému systému

vyprazdňování je možné nádobu na prach

nekomplikovaně vyprázdnit, aniž byste se

špíny dotýkali. Snadné vyprazdňování a

hygienický úklid.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Výkon

Typ baterie: NiMH

Napětí baterie: 12 V

Doba nabíjení: 16 hodin

Doba chodu: 20–25 minuta(y)

Úroveň síly zvuku: 80 dB

Design

Vlastnosti designu: 2 v 1, Automatické vypnutí,

Průsvitná komora pro prach

Barva: Metalická elektrická mořská modř

Filtrace

Kapacita pro prach: 0,6 L

Filtr motoru: Omyvatelný filtr

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Kartáč, Nástavec pro

štěrbiny

Standardní hubice: Hubice TriActive Turbo

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 215 x 253 x

1 150 mm

Hmotnost výrobku: 3,2 kg

 

* Testováno nezávislým institutem pro testování na

běžných kobercích a tvrdých podlahách, ve srovnání

s nejprodávanějšími výrobky v odvětví 12V bezdrátových

ručních vysavačů 2 v 1 na základě nezávislého zdroje,

červen 2013.
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