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Performanţă egalabilă cu cea a unui aspirator de 2000 W

Tehnologia PowerCyclone şi capul de aspirare TriActive Turbo

Noul PowerPro Duo de la Philips îţi oferă cele mai bune rezultate de curăţare pe suprafeţe dure şi covoare.

Tehnologia PowerCyclone menţine o putere mare de aspirare pentru performanţă maximă. Capul de curăţare

TriActive Turbo captează mai mult praf şi mai multe scame dintr-o singură mişcare.

Are performanţele unui aspirator

La fel de puternic ca un aspirator tradiţional de 2000 W

Rezultate de curăţare optime pe suprafeţe dure şi covoare

Tehnologia PowerCyclone pentru performanţă maximă

Capul de aspirare turbo TriActive captează tot praful şi toate scamele dintr-o mişcare

Polivalent fără fir

Baterii puternice NiMH de 18 V

Funcţionare fără fir pentru libertatea de a curăţa oriunde

Poziţie independentă pentru depozitare instantanee oriunde

Flexibilitate maximă pentru curăţarea zonelor dificile

Peria motorizată a capului de curăţare elimină complet părul de animale

Uşor de curăţat

Compartiment de praf cu golire dintr-o singură operaţie, simplă şi igienică

Filtru din burete lavabil pentru performanţă de lungă durată
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Repere

Are performanţele unui aspirator

Performanţa aparatului PowerPro Duo este la

fel de ridicată ca cea a unui aspirator de 2000

W. Testată intern de către Philips. În comparaţie

cu FC8632.

Tehnologie PowerCyclone

Tehnologia PowerCyclone oferă o bună

curăţare dintr-o singură mişcare prin

intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1)

Aerul intră rapid în PowerCyclone graţie fantei

de admisie aer drepte şi netede. 2) Orificiul

curbat de trecere a aerului accelerează aerul în

compartimentul ciclonic pentru a separa praful

de aer.

Cap de aspirare turbo TriActive

Capul de aspirare turbo TriActive îţi oferă cea

mai bună performanţă de curăţare pe podele

dure şi covoare datorită: 1) O perie motorizată

adună toată murdăria şi toate scamele dintr-o

mişcare 2) Are eficienţă de curăţare maximă

datorită fluxului de aer optimizat prin capul de

curăţare.

Baterii puternice NiMH de 18 V

Bateriile* puternice şi durabile nichel - hidruri

metalice (NiMh) ale aspiratorului Philips

PowerPro Uno oferă putere de lungă durată

faţă de produsele cu baterii standard nichel-

cadmiu (NiCd).

Funcţionare fără fir

Bateriile reîncărcabile pentru funcţionare fără

fir îţi oferă libertatea de a curăţa oriunde. Acum

cablul nu mai este o barieră şi poţi curăţa uşor

în diferite camere fără efort special.

Poziţie de depozitare independentă

Aspiratorul are o poziţie de depozitare comodă,

verticală, atât cu şi fără tijă. Astfel, poţi

depozita aspiratorul instantaneu oriunde

dorești, chiar şi în timpul curăţării.

Eficient pentru părul de animale

Datorită capului de curăţare turbo TriActive cu o

perie motorizată, poţi acum elimina părul de

animale de pe canapele, pernuţe şi ale

materiale. Ideal pentru deţinătorii de animale

de companie.

Flexibilitate maximă

PowerPro Duo este proiectat să ajungă

oriunde, pentru a putea curăţa uşor sub

canapea, sub pat sau sub masă, fără efort.

Sistem de golire simplu dintr-o singură

operaţie

Compartimentul pentru praf este conceput

perfect pentru eliminarea murdăriei direct în

coşul de gunoi. Datorită sistemului de golire

simplu cu o singură operaţie, acum poţi goli

uşor compartimentul de praf fără a atinge

murdăria, evitând procesele complicate. Igienic

şi uşor de golit.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Design

Culoare: Albastru strălucitor

Caracteristici de design: Compartiment de praf

translucid, 2-în-1, Oprire automată

Performanţă

Tensiune baterie: 18 V

Tip baterie: NiMH

Durată de funcţionare: 30 minute

Filtrare

Capacitate praf: 0,6 L

Duze şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare turbo

TriActive

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 2,9 kg

 

* Testat de institutul de teste independent SLG pentru

aspirarea prafului de pe covoare. În comparaţie cu

FC8632.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2019‑03‑14

Versiune: 7.1.1

EAN: 08 71010 36537 07

www.philips.com

http://www.philips.com/

