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Alapos tisztítási eredmények bármilyen padlón
PowerCyclone technológiával és TriActive Turbo szívófejjel

Az új Philips PowerPro Duo alapos takarítási eredményt biztosít a kemény padlókon és szőnyegeken. A

PowerCyclone technológia nagy szívóerőt biztosít a tökéletes teljesítmény érdekében. A TriActive Turbo szívófej

több port és szöszt szív fel egyszerre.

Alapos takarítási eredmények

PowerCyclone technológia a maximális teljesítményért

A TriActive Turbo szívófej az összes port és szöszt eltávolítja egy menetben

Sokoldalú, vezeték nélküli 2 az 1-ben készülék

Vezeték nélküli használat a tökéletes tisztaság érdekében

A készülék bárhol támaszték nélkül, stabilan leállítható

A szívófej motorral hajtott keféje alaposan eltávolítja az állatszőrt

„Kettő az egyben” padló- és bútortisztítási funkció

Maximális rugalmasság a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához

Könnyű tisztítás

Egy lépésben üríthető portartály, egyszerű és higiénikus

Mosható habszűrő a hosszan tartó teljesítményért
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Fénypontok

PowerCyclone technológia

A PowerCyclone technológia alapos tisztítási

eredményt nyújt, amely hatékony lépéseken

keresztül valósul meg: 1) Az egyenes vonalú és

sima felületű levegőbemeneti nyíláson

keresztül a levegő gyorsan áramlik a

PowerCyclone rendszerbe. 2) A hajlított

légcsatorna áramoltja a levegőt a

ciklonkamrába és közben növeli annak

sebességét, hogy különválassza a port a

levegőtől.

TriActive Turbo szívófej

A TriActive Turbo szívófej biztosítja a legjobb

tisztítási teljesítményt a kemény padlókon és

szőnyegeken a következők miatt: 1) Egy

motorral hajtott kefe felszedi az összes port és

szöszt egy menetben 2) A szívófejen

optimalizált módon áthaladó légáram miatt

maximális tisztítási hatékonysággal

rendelkezik.

Vezeték nélküli használat

A vezeték nélküli működést szolgáló,

újratölthető akkumulátorok bárhol megadják a

tisztítás szabadságát. A kábel többé nem jelent

korlátot, és bajlódás nélkül tisztíthatók a

különböző helyiségek.

Támaszték nélkül, stabilan leállítható

A nyél könnyen rögzíthető függőleges

helyzetben, a kézi egységgel együtt és anélkül

is. Így a nyelet bárhova gyorsan leállíthatja,

akár takarítás közben is.

Hatékony az állatszőrrel szemben

A motorral hajtott kefével ellátott TriActive

Turbo szívófejnek köszönhetően, mostantól az

állatszőrt eltávolíthatja a kanapékról, párnákról

és egyéb textíliákról. Állattartóknak ideális.

Maximális rugalmasság

A PowerPro Duo kialakítása lehetővé teszi,

hogy bárhová elérjen, így egyszerűen

takaríthat a kanapé, ágy vagy asztal alatt.

2 az 1-ben: nyeles és kézi használat

A „kettő az egyben” funkcióval a készülék

nyeles és egyben kézi porszívóként is

használható, így padló- és bútortisztításhoz is

megfelelő.

Egylépéses, egyszerűen üríthető rendszer

A portartály tökéletes kialakításából adódóan

közvetlenül a szemetesbe üríti a port. Az

egylépéses, egyszerű ürítési rendszernek

köszönhetően a por érintése nélkül, bonyolult

lépések elkerülésével, egyszerűen ürítheti ki a

portartályt. Könnyen üríthető és higiénikusan

tisztítható.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Akkumulátor típusa: NiMH

Feszültség: 12 V

Töltési idő: 16 óra

Működési idő: 20-25 perc

Zajszint: 80 dB

Formatervezés

Kiviteli jellemzők: Kettő az egyben,

Automatikus kikapcsolás, Átlátszó portartály

Szín: Elektromos aqua metál

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 0,6 L

Motorvédő szűrő: Mosható szűrő

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Kefe, Réstisztító szívófej

Normál szívófej: TriActive Turbo szívófej

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 215 x 253 x

1150 mm

Készülék tömege: 3,2 kg

 

* Független tesztintézet által átlagos szőnyegen és

keménypadlón tesztelve, a 12 V-os vezeték nélküli 2 az

1-ben kézi porszívók kategóriájában legkeresettebb

porszívóhoz képest, független forrás, 2013. június.
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