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Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla
PowerCyclone-tekniikka ja TriActive-turbosuutin

Uusi Philips PowerPro Duo puhdistaa huipputehokkaasti kovat lattiapinnat ja matot. PowerCyclone-tekniikka

takaa suuren imutehon ja TriActive-turbosuutin kerää enemmän pölyä ja nukkaa yhdellä vedolla.

Tehokkain puhdistus

Huipputehokas PowerCyclone-tekniikka

TriActive-turbosuutin mattojen tehokkaaseen puhdistukseen

Tehokkaat 18 V:n litiumakut takaavat pidemmän käyttöajan

2-in-1 johdoton yleisimuri

Langaton käyttö missä tahansa

Itseseisova säilytysasento nopeuttaa säilytykseen asettamista

Suuttimen moottoroitu harja poistaa eläinten karvat tehokkaasti

2-in-1-toiminnot sekä lattioiden että huonekalujen siivoukseen

Puhdistaa joustavasti hankalatkin alueet

Helppo puhdistaa

Helposti tyhjennettävä ja hygieeninen pölysäiliö

Kolmikerroksinen suodatin vangitsee mikropartikkelit
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Kohokohdat

PowerCyclone-tekniikka

PowerCyclone-tekniikan ansiosta saat

tehokkaan siivoustuloksen kahden tehokkaan

vaiheen avulla. 1) Suoran ilmanottoaukon

ansiosta ilma tulee PowerCycloneen nopeasti.

2) Kaareva ilmakanava kiihdyttää ilman

nopeasti syklonikammioon, jossa pöly erottuu

ilmasta.

TriActive-turbosuutin

TriActive-turbosuutin puhdistaa tehokkaimmin

kovat lattiapinnat ja matot. Moottoroitu harja ja

optimoitu ilmanvirtaus keräävät kaiken pölyn ja

nukan vain yhdellä vedolla.

Tehokas 18 V:n litiumakku

Tehokkaat 18 V:n litiumioniakut kestävät

pitempään kuin tavalliset akut. Kevyet

litiumioniakut tekevät siivoamisesta

miellyttävämpää.

Langaton toiminta

Akun ansiosta imuria voi käyttää ilman johtoa

missä tahansa. Kun johto ei rajoita liikkumista,

voit siirtyä helposti huoneesta toiseen.

Itseseisova säilytysasento

Voit asettaa varren kätevästi säilytysasentoon,

missä se pysyy pystyssä sekä rikkaimuri

kiinnitettynä että ilman sitä. Näin voit

pysäköidä pölynimurin haluamaasi paikkaan

myös siivouksen aikana.

Siivoaa tehokkaasti eläinten karvat

TriActive-turbosuuttimen moottoroitu harja

poistaa eläinten karvat sohvasta, tyynyistä ja

muista kankaista. Ihanteellinen

lemmikkieläinten omistajille.

Varrellinen 2-in-1-rikkaimuri

2-in-1-toiminnon ansiosta voit käyttää

pölynimuria sekä varrellisena että rikkaimurina.

Näin puhdistat helposti niin lattian kuin

huonekalutkin.

Erittäin joustava

PowerPro Duo yltää hankaliinkin paikkoihin,

joten sillä siivoat helposti esimerkiksi sohvan

ja sängyn alta.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Akun/pariston tyyppi: Li-ioni

Jännite: 18 V

Latausaika: 5 tuntia

Käyttöaika: 40 minuutti(a)

Äänentaso: 83 dB

Muotoilu

Muotoiluominaisuudet: 2-in-1, Automaattinen

virrankatkaisu, Läpinäkyvä pölysäiliö

Väri: Titaani

Suodatus

Pölykapasiteetti: 0,6 V

Moottorin suodatin: Pestävä suodatin

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Harja,

Rakosuutin

Vakiosuutin: TriActive-turbosuutin

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 3,2 kg

Tuotteen mitat (PxLxK): 215x253x1150 mm

 

* Philipsin sisäisesti testaama. Verrattuna malliin

FC8455/FC8456.
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