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Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren
Met PowerCyclone en TriActive Turbo-mondstuk

De nieuwe Philips PowerPro Duo levert grondige reinigingsresultaten op harde vloeren en tapijt. PowerCyclone-

technologie zorgt voor blijvende zuigkracht voor uitstekende prestaties. Het TriActive Turbo-mondstuk neemt

meer stof en pluisjes op.

Grondig schoonmaakresultaat

PowerCyclone-technologie voor maximale prestaties

TriActive Turbo-mondstuk voor krachtige prestaties op tapijten

2-in-1, snoerloos en veelzijdig

Draadloos te gebruiken, dus overal nuttig

Stevige parkeerstand, dus altijd weg te zetten

De gemotoriseerde borstel van het mondstuk verwijdert haar van huisdieren grondig

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

Maximale flexibiliteit om lastige plekken schoon te maken

Gemakkelijk schoon te maken

Stofemmer in één handeling te legen, eenvoudig en hygiënisch

Wasbaar, uiterst duurzaam schuimrubber filter
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Kenmerken

PowerCyclone-technologie

De PowerCyclone-technologie biedt grondige

reiniging in één keer dankzij deze zeer

efficiënte stappen: 1) Lucht komt snel in de

PowerCyclone dankzij de rechte en egale

luchtinlaat. 2) De gebogen luchtdoorlaat

versnelt de opgaande luchtstroom in de

gewervelde kamer waardoor het stof van de

lucht wordt gescheiden.

TriActive Turbo-mondstuk

Het TriActive Turbo-mondstuk levert krachtige

prestaties op harde vloeren en tapijt. De

gemotoriseerde borstel en de optimale

luchtstroom vangen alle stof en pluisjes in één

keer op.

Snoerloos gebruik

De oplaadbare batterijen voor snoerloos

gebruik geven u de bewegingsvrijheid om

overal schoon te maken. Het snoer vormt geen

obstakel meer, zodat u moeiteloos in

verschillende kamers kunt schoonmaken.

Stevige parkeerstand

De steelstofzuiger kan gemakkelijk rechtop

worden neergezet, ongeacht of de

kruimelzuiger erop is bevestigd. Daardoor kunt

u de steelstofzuiger op ieder moment en op

iedere plek wegzetten, ook tijdens het

schoonmaken.

Effectief voor dierenhaar

Dankzij het TriActive-mondstuk met een

gemotoriseerde borstel kunt u nu dierenhaar

van banken, kussens en andere stoffen

verwijderen. Ideaal voor mensen met

huisdieren.

Maximale flexibiliteit

De PowerPro Duo is ontworpen voor maximaal

bereik, zodat u moeiteloos onder de bank, het

bed of de tafel kunt schoonmaken.

2-in-1: steelstofzuiger en kruimelzuiger

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

een steelstofzuiger als een kruimelzuiger, dus

u kunt zowel de vloer als het meubilair

reinigen.

Systeem voor eenvoudig legen

De stofemmer is speciaal ontworpen om stof

rechtstreeks in de vuilnisbak te legen. Dankzij

het eenvoudige leegsysteem kunt u eenvoudig

de stofemmer legen zonder het stof aan te

raken, wat ingewikkelde handelingen vermijdt.

Gemakkelijk te legen en schoon te maken.

Wasbaar schuimrubber filter

De PowerPro Duo heeft een duurzaam

schuimrubber filter dat gemakkelijk onder de

kraan of in de wasmachine kan worden

gewassen voor langdurige prestaties.
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Specificaties

Performance

Batterijtype: NiMh

Batterijvoltage: 12 volt

Oplaadtijd: 16 uur

Looptijd: 20-25 minuut/minuten

Geluidsniveau: 80 dB

Ontwerp

Kenmerken: 2-in-1, Automatische

uitschakeling, Doorzichtige stofbak

Kleur: Fonkelend rood

Filtering

Stofinhoud: 0,6 l

Motorfilter: Wasbaar filter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Borstel,

Spleetmondstuk

Standaardmondstuk: TriActive Turbo-mondstuk

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 215 x 253 x

1150 mm

Productgewicht: 3,2 kg

 

* *3 Getest door een onafhankelijk testinstituut op tapijt

en harde vloeren, in vergelijking met het

meestverkochte product in de categorie snoerloze 2-in-

1 steelstofzuigers van 12 V, op basis van onafhankelijke

bron, juni 2013.
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