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Grundlig rengöring oavsett golv
Med PowerCyclone och TriActive-turbomunstycke

Med Philips nya PowerPro Duo kan du grundligt rengöra hårda golv och mattor. PowerCyclone-tekniken ger

konstant hög sugeffekt för bästa resultat. Turbomunstycket TriActive samlar in mer damm och ludd i ett svep.

Grundlig rengöring

PowerCyclone-teknik för maximala prestanda

TriActive-turbomunstycke för kraftfulla prestanda på mattor

Mångsidigt, sladdlöst 2-i-1-system

Sladdlös drift för frihet att göra rent överallt

Självupphållande parkeringsposition för parkering var som helst

Munstyckets motoriserade borste tar grundligt bort hår från husdjur

2-i-1-funktion för rengöring av golv och möbler

Maximal flexibilitet för svåra områden

Enkel att rengöra

Töm dammbehållaren i ett steg, enkelt och hygieniskt

Tvättbart skumfilter för högsta prestanda under lång tid
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Funktioner

PowerCyclone-teknik

PowerCyclone-tekniken ger noggranna

städresultaten i ett svep i två högeffektiva steg:

1) Luften går snabbt in i PowerCyclone tack

vare det raka och släta luftintaget. 2) Det böjda

luftröret gör att luften snabbt leds in i den

cykloniska kammaren där dammet separeras

från luften.

TriActive-turbomunstycke

TriActive-turbomunstycket levererar kraftfull och

professionell rengöring både på hårda golv och

mattor. Den motoriserade borsten och det

optimerade luftflödet suger snabbt upp all

smuts och allt damm.

Sladdlös drift

Slipp sladden och rengör enkelt överallt. Tack

vare de återuppladdningsbara batterierna

rengör du överallt utan att krångla med

sladden.

Självstående parkeringsposition

Skaftet har en praktisk parkeringsposition där

det kan stå upprätt, både med och utan

handdammsugaren. Därför kan du smidigt

parkera skaftet var du vill, även medan du

håller på att städa.

Effektiv mot djurhår

Med TriActive-turbomunstycket med den

motoriserade borsten kan du nu ta bort djurhår

från soffor, kuddar och textilier. Perfekt för

djurägare.

Maximal flexibilitet

Med PowerPro Duo når du enkelt överallt:

under soffor, sängar och bord.

2-i-1: stående och buren handdammsugare

2-i-1-funktionen ger dig en dammsugare med

skaft och en handdammsugare i en enhet, för

enkel rengöring av både golv och möbler.

Töm systemet i ett steg

Du tömmer dammet direkt från

dammbehållaren i soppåsen. Systemet är

enkelt att tömma, i ett steg, och du rör aldrig

vid smutsen. Enkel att tömma och hygienisk att

rengöra.

Tvättbart skumfilter

PowerPro Duo har ett hållbart skumfilter som

enkelt kan tvättas under kranen eller i

tvättmaskinen för höga prestanda under lång

tid.
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Specifikationer

Prestanda

Batterityp: NiMh

Batterispänning: 12 V

Laddningstid: 16 timmar

Drifttid: 20-25 minuter

Ljudnivå: 80 dB

Design

Designegenskaper: 2-i-1, Automatisk

avstängning, Genomskinlig dammbehållare

Färg: Gnistrande röd

Filtrering

Dammkapacitet: 0,6 L

Motorfilter: Tvättbart filter

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Borste, Fogmunstycke

Standardmunstycke: TriActive-turbomunstycke

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 215 x 253 x

1150 mm

Produktens vikt: 3,2 kg

 

* 3 Testad av oberoende testinstitut enligt

genomsnittsvärden på både mattor och hårda golv,

jämfört med den bästsäljande produkten i segmentet

12 V sladdlösa stående 2-i-1-dammsugare, baserat på

oberoende källa, juni 2013.
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