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Grundige rengøringsresultater på alle gulve
Med PowerCyclone og TriActive Turbo-mundstykke

Den nye Philips PowerPro Duo tilbyder dig grundige rengøringsresultater på hårde gulve og tæpper.

PowerCyclone Technology opretholder høj sugestyrke, hvilket sikrer en fremragende ydelse. TriActive Turbo-

mundstykket fanger mere støv og fnuller på én gang.

Grundige rengøringsresultater

PowerCyclone-teknologi for optimal ydeevne

TriActive-Turbo-mundstykke for stor ydeevne på tæpper

Kraftfulde 18 V litiumbatterier giver lang brugstid

2-i-1 trådløs all-round-støvsuger

Ledningsfri brug giver frihed til at gøre rent alle steder

Parkeringsposition uden støtte til øjeblikkelig parkering hvor som helst

Mundstykkets motoriserede børste fjerner dyrehår grundigt

2-i-1 funktionalitet til rengøring af gulve og møbler

Maksimal fleksibilitet til rengøring af vanskelige områder

Nem at rengøre

Støvbeholder, der tømmes i én bevægelse, enkelt og hygiejnisk

3-lags filterteknologi indfanger mikropartikler
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Vigtigste nyheder

PowerCyclone-teknologi

PowerCyclone-teknologien leverer grundige

rengøringsresultater på én gang via yderst

effektive trin: 1) Luften suges hurtigt ind i

PowerCyclone takket være det lige og glatte

luftindtag. 2) Den buede luftpassage gør, at

luften hurtigt sendes opad i det cykloniske

kammer, og støvet adskilles fra luften.

TriActive Turbo-mundstykke

TriActive Turbo-mundstykket leverer stor

ydeevne på hårde gulve og tæpper. Den

motoriserede børste og den optimerede

luftstrøm samler alt støv og snavs på én gang.

Kraftfuld 18 V litium

De kraftige 18 V litiumionbatterier har

længerevarende strøm i forhold til

standardbatterier. Li-ion-batterier er også

meget lette, så det bliver mere behageligt at

gøre rent.

Ledningsfri betjening

De genopladelige batterier til ledningsfri

betjening giver dig frihed til at rengøre overalt.

Nu er kablet ikke en hindring længere, og du

kan nemt gøre rent i forskellige rum uden

besvær.

Parkeringsposition uden støtte

Støvsugeren med skaft har en praktisk lodret

parkeringsstilling, både med og uden

håndstøvsugeren. Derfor kan du hurtigt parkere

støvsugeren med skaft, hvor du vil, også mens

du støvsuger.

Effektiv til dyrehår

Takket være TriActive-Turbo-mundstykket med

en motoriseret børste kan du nu fjerne dyrehår

fra sofaer, puder og andre stoffer. Ideel til

kæledyrsejere.

2-i-1: skaft og håndholdt

2-i-1 funktionen giver dig både en håndholdt

støvsuger og en støvsuger med skaft, så du

nemt kan rengøre både gulve og møbler.

Maksimal fleksibilitet

PowerPro Duo er designet til at nå ind overalt,

så du nemt kan rengøre under sofaen, sengen

eller bordet uden besvær.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Performance

Batteritype: Li-ion

Batterispænding: 18 V

Opladningstid: 5 time(r)

Arbejdstid: 40 minut(ter)

Lydniveau: 83 dB

Design

Designfunktioner: 2-i-1, Auto-sluk,

Gennemsigtigt støvkammer

Farve: Titanium

Filtrering

Støvkapacitet: 0,6 L

Motorfilter: Vaskbart filter

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: Børste, Sprækkemundstykke

Standardmundstykke: TriActive Turbo-

mundstykke

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 3,2 kg

Produktets mål (L x B x H): 215 x 253 x

1.150 mm

 

* Testet internt af Philips. Sammenlignet med en

FC8455/FC8456.
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