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Dokładne sprzątanie wszystkich rodzajów podłóg
Technologia PowerCyclone i nasadka TriActive Turbo

Akumulatorowy odkurzacz PowerPro Duo firmy Philips umożliwia dokładne odkurzanie zarówno twardych

podłóg, jak i dywanów. Technologia Power Cyclone zapewnia wysoką moc ssania, a tym samym niezawodną

wydajność. Nasadka TriActive Turbo zbiera więcej kurzu i kłaczków za jednym pociągnięciem, dzięki czemu

dbanie o czystość w domu staje się jeszcze łatwiejsze. Zasilanie akumulatorowe oraz wbudowany odkurzacz

ręczny umożliwiają usuwanie kurzu i innych zabrudzeń w dowolnym miejscu bez ograniczeń związanych z

długością przewodu.

Dokładne sprzątanie

Technologia PowerCyclone zapewnia maksymalną wydajność

Nasadka TriActive Turbo zapewnia dużą efektywność odkurzania dywanów

Uniwersalne, bezprzewodowe urządzenie 2 w 1

Zasilanie akumulatorowe zapewnia swobodę odkurzania w dowolnym miejscu

Urządzenie można szybko ustawić pionowo w dowolnym miejscu

Zmechanizowana szczotka nasadki dokładnie zbiera sierść

Funkcja 2 w 1 umożliwia odkurzanie podłóg i mebli

Maksymalna elastyczność umożliwia odkurzanie trudno dostępnych miejsc

Łatwe czyszczenie

Opróżnianie pojemnika na kurz jednym ruchem — łatwe i higieniczne

Zmywalny filtr piankowy zapewnia wysoką trwałość
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Zalety

Technologia PowerCyclone

Technologia PowerCyclone zapewnia

dokładne sprzątanie za jednym razem w

dwóch niezwykle skutecznych krokach: 1)

Powietrze szybko wpływa do komory

PowerCyclone dzięki prostemu i gładkiemu

wlotowi. 2) Zakrzywiony przepust powietrza

przyspiesza jego ruch w komorze cyklonicznej,

co powoduje oddzielanie się kurzu od

powietrza.

Nasadka TriActive Turbo

Nasadka TriActive Turbo zapewnia dużą

skuteczność odkurzania twardych podłóg i

dywanów. Zmechanizowana szczotka i

zoptymalizowany przepływ powietrza

zapewniają wyłapywanie wszelkich zabrudzeń

i kłaczków za jednym pociągnięciem.

Zasilanie akumulatorowe

Akumulatory umożliwiające bezprzewodowe

użytkowanie urządzenia zapewniają swobodę

odkurzania w dowolnym miejscu. Przewód nie

stanowi już bariery — urządzenie pozwala na

łatwe i bezproblemowe sprzątanie w różnych

pomieszczeniach.

Ustawianie w pozycji pionowej

Odkurzacz można wygodnie ustawić w pozycji

pionowej, zarówno z odkurzaczem ręcznym, jak

i bez niego. Można ją natychmiast ustawić w

dowolnym miejscu, także podczas odkurzania.

Skuteczne wyłapywanie sierści

Nasadka TriActive Turbo wyposażona w

zmechanizowaną szczotkę umożliwia zbieranie

sierści z kanap, poduszek i innych tkanin.

Doskonale nadaje się dla właścicieli zwierząt

domowych.

Maksymalna elastyczność

Odkurzacz PowerPro Duo pozwala dotrzeć do

wszystkich zakamarków — umożliwia łatwe

odkurzanie przestrzeni pod kanapą, łóżkiem

czy stołem.

2 w 1: szczotka i odkurzacz ręczny

Funkcja 2 w 1 to połączenie szczotki i

odkurzacza ręcznego, które umożliwia łatwe

odkurzanie podłóg i mebli.

System łatwego opróżniania jednym ruchem

Pojemnik na kurz został opracowany z myślą o

opróżnianiu bezpośrednio do kosza na śmieci.

Zastosowany system łatwego opróżniania

jednym ruchem pozwala opróżnić odkurzacz

bez kontaktu z brudem i konieczności

stosowania skomplikowanych procedur. Łatwe

opróżnianie i higieniczne czyszczenie.

Zmywalny filtr piankowy

Odkurzacz PowerPro Duo jest wyposażony w

trwały filtr piankowy, który można myć pod

bieżącą wodą i prać w pralce.
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Dane techniczne

Wydajność

Rodzaj baterii/akumulatora: NiMH

Napięcie baterii: 12 V

Czas ładowania: 16 godziny

Czas pracy: 20–25 minut

Poziom głośności: 80 dB

Wykończenie

Stylistyka: 2 w 1, Automatyczne wyłączanie,

Przezroczysta komora na kurz

Kolor: Czerwony brokat

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,6 L

Filtr silnika: Zmywalny filtr

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczotka, Szczelinówka

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Turbo

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

215 x 253 x 1150 mm

Waga produktu: 3,2 kg

 

* 3 Testowany przez niezależny instytut badawczy pod

kątem średniej wydajności na dywanach i twardych

podłogach w porównaniu z najlepiej sprzedającymi się

markami bezprzewodowych odkurzaczy–szczotek typu

2 w 1 o mocy 12 V; na podstawie danych z niezależnego

źródła, czerwiec 2013 r.
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