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Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
S PowerCyclone a hubicou TriActive Turbo

Nový vysávač PowerPro Duo značky Philips zaručuje dokonalé výsledky pri čistení tvrdých podláh a kobercov.

Technológia PowerCyclone udržuje vysoký výkon satia pre vynikajúce výsledky. Hubica TriActive Turbo naraz

zachytí viac prachu a chumáčov.

Dokonalé výsledky čistenia

Technológia PowerCyclone pre maximálny výkon

Hubica TriActive Turbo zachytí 1 ťahom všetok prach aj chumáče

Univerzálny bezšnúrový prístroj 2 v 1

Bezšnúrová prevádzka pre voľnosť pohybu pri čistení kdekoľvek

Samostojaca poloha na okamžité odloženie kdekoľvek

Motorizovaná kefa hubice dôkladne odstráni zvieracie chlpy

Funkcia 2 v 1 na čistenie podláh a nábytku

Maximálna flexibilita pri čistení ťažko dostupných miest

Jednoduché čistenie

Zásobník na prach vyprázdnite jedným krokom – jednoducho a hygienicky

Umývateľný penový filter s veľmi dlhou životnosťou
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Hlavné prvky

Technológia PowerCyclone

Kombinácia dvoch vysokoúčinných procesov

technológie PowerCyclone prináša dokonalé

výsledky vysávania: 1) Technológia

PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka

priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru 2)

Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu

v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach

oddelí od vzduchu.

Hubica TriActive Turbo

Hubica TriActive Turbo zaručuje maximálny

výkon pri čistení tvrdých podláh aj kobercov

vďaka: 1) motorizovanej kefe, ktorá 1 ťahom

zbiera nečistoty aj chumáče, 2) maximálnej

účinnosti vysávania vďaka optimalizovanému

prúdeniu vzduchu cez hubicu.

Bezšnúrová prevádzka

Vďaka nabíjateľným batériám pre bezšnúrovú

prevádzku môžete upratovať kdekoľvek. Kábel

už viac nebude prekážkou a vy môžete

jednoducho upratať rôzne miestnosti.

Samostojaca odkladacia poloha

Ručný vysávač ponúka praktické odstavenie vo

vzpriamenej polohe, s ručným vysávačom aj

bez neho. To umožňuje rýchlo zaparkovať

tyčový vysávač na ľubovoľnom mieste, aj

počas vysávania.

Účinný aj na zvieracie chlpy

Vďaka hubici TriActive Turbo s motorizovanou

kefou môžete odstrániť zvieracie chlpy zo

sedačiek, vankúšov a iných tkanín. Ideálne pre

majiteľov domácich zvierat.

Maximálna flexibilita

Vysávač PowerPro Duo je navrhnutý tak, aby

dosiahol všade, takže môžete jednoducho

upratať pod gaučom, posteľou alebo stolom.

2 v 1: tyčový aj ručný

Funkcia 2 v 1 prináša v jednom prevedení

tyčový aj ručný vysávač a umožňuje

jednoduché čistenie dlážky aj nábytku.

Jednoduchý systém vyprázdňovania jedným

krokom

Zásobník na prach je dokonale navrhnutý na

vysýpanie prachu priamo do odpadkového

koša. Vďaka systému vyprázdňovania jedným

krokom môžete jednoducho vyprázdniť

zásobník na prach bez toho, aby ste sa dotkli

špiny, a bez komplikovaných postupov.

Jednoduché vyprázdnenie a hygienické

čistenie.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Výkon

Typ batérie: NiMH

Napätie batérie: 12 V

Čas nabíjania: 16 hodina(y)

Čas prevádzky: 20 – 25 minúta(y)

Hladina akustického výkonu: 80 dB

Dizajn

Dizajnové prvky: 2 v 1, Automatické vypnutie,

Priehľadná komora na prach

Farba: Elektrická aqua metalická

Filtrácia

Kapacita na prach: 0,6 l

Filter motora: Umývateľný filter

Hubicee a príslušenstvo

Pribalené príslušenstvo: Kefa, Štrbinová

hubica

Bežná hubica: Hubica TriActive Turbo

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V):

215 x 253 x 1 150 mm

Hmotnosť produktu: 3,2 kg

 

* Testovaný nezávislým skúšobným inštitútom pri

priemernom používaní na tvrdých podlahách aj

kobercoch, v porovnaní s najpredávanejším výrobkom v

kategórii 12 V bezšnúrových ručných-tyčových

vysávačov na základe nezávislého zdroja, jún 2013.
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