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Grundig rengjøring av alle gulv
Med PowerCyclone og TriActive Turbo-munnstykke

Nye Philips PowerPro Duo gir deg grundig rengjøring av harde gulv og tepper. PowerCyclone-teknologien

opprettholder høy sugeevne for overlegen ytelse. TriActive-turbomunnstykket samler opp mer støv og lo

samtidig.

Grundig rengjøring

PowerCyclone-teknologi for maksimal ytelse

TriActive-turbomunnstykket fanger opp alt av støv og lo i én omgang

2-i-1 trådløs på alle områder

Trådløs betjening for rengjøring overalt

Står oppreist i parkeringsstilling og kan parkeres hvor som helst

Munnstykkets motoriserte børste fjerner dyrehår grundig

2-i-1-funksjonalitet for rengjøring av gulv og møbler

Maksimal fleksibilitet for rengjøring av vanskelige områder

Enkel å gjøre ren

Tømming av støvbeholder i ett trinn, enkelt og hygienisk

Det vaskbare skumfilteret gir langvarig ytelse
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Høydepunkter Spesifikasjoner

PowerCyclone-teknologi

PowerCyclone-teknologien gir grundige

rengjøringsresultater i én omgang gjennom

svært effektive trinn: 1) Luften går raskt inn i

PowerCyclone takket være et rett og jevnt

luftinntak. 2) De buede luftpassasjene

akselererer luften raskt oppover i det sykloniske

kammeret for å skille støvet fra luften.

TriActive Turbo-munnstykke

TriActive-turbomunnstykket gir deg den beste

rengjøringsytelsen på harde gulv og tepper

takket være: 1) En motorisert børste som samler

opp alt av skitt og lo i én omgang 2) Maksimal

rengjøringseffektivitet på grunn av den

optimaliserte luftstrømmen gjennom

munnstykket.

Trådløs betjening

De oppladbare batteriene for trådløs betjening

gir deg frihet til å rengjøre overalt. Nå er ikke

ledningen lenger en hindring, og du kan enkelt

rengjøre i ulike rom uten problemer.

Står oppreist i parkeringsstilling

Håndstøvsugeren har en praktisk

parkeringsstilling for å stå oppreist både med

og uten den håndholdte enheten. Du kan

derfor umiddelbart parkere håndstøvsugeren

uansett hvor du vil, også under rengjøring.

Effektiv på dyrehår

Takket være TriActive Turbo-munnstykket med

motorisert børste kan du fjerne dyrehår fra

sofaer, puter og andre stoffer. Ideell for

dyreeiere.

Maksimal fleksibilitet

PowerPro Duo er utformet for å komme til

overalt, slik at du enkelt kan rengjøre under

sofaen, sengen eller bordet uten problemer.

2-i-1: skaft og håndholdt

Med 2-i-1-funksjonaliteten får du både en

håndstøvsuger og en håndholdt støvsuger i ett,

for enkel rengjøring av både gulv og møbler.

System med enkel tømming i ett trinn

Støvbeholderen er perfekt utformet for å tømme

støv direkte opp i søppeldunken. Takket være

tømmesystemet i ett trinn kan du enkelt tømme

støvbeholderen uten å komme i kontakt med

skitten, og unngå kompliserte prosesser. Enkel

tømming og hygienisk rengjøring.

Vaskbart skumgummifilter

PowerPro Duo har et holdbart skumfilter og kan

enkelt vaskes under rennende vann eller i

vaskemaskinen for god ytelse hele levetiden.

Ytelse

Batteritype: NiMH

Batterispenning: 12 V

Ladetid: 16 time(r)

Kjøretid: 20–25 minutt(er)

Lydnivå: 80 dB

Utforming

Funksjoner: 2-i-1, Automatisk avslåing,

Gjennomsiktig støvbeholder

Farge: Gnistrende rød

Filtrering

Støvkapasitet: 0,6 l

Motorfilter: Vaskbart filter

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Børste,

Fugemunnstykke

Standardmunnstykke: TriActive Turbo-

munnstykke

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

215 x 253 x 1150 millimeter

Vekt, produkt: 2,9 kg

 

* Testet ved et uavhengig testinstitutt for gjennomsnittlig

ytelse på tepper og harde gulv, sammenlignet med det

bestselgende produktet i segmentet for 12 V trådløse 2-

i-1-skaft basert på uavhengig kilde, juni 2013.
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