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Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius

Su „PowerCyclone“ ir „TriActive“ turboantgaliu

Naujuoju „Philips PowerPro Duo“ kietas grindis ir kilimus išvalysite geriausiai. „PowerCyclone“ technologija

užtikrina didelę siurbimo galią ir nepriekaištingą efektyvumą. „TriActive“ turboantgalis vienu kartu surenka

daugiau dulkių ir pūkų.

Nepriekaištingi valymo rezultatai

„PowerCyclone“ technologija užtikrina geriausius rezultatus

„TriActive“ turboantgalis – optimalūs kilimų valymo rezultatai

Ilgai veikiantis galingas 18 V ličio akumuliatorius

Belaidė universali sistema „du viename“

Naudojamas be laido, kad galėtumėte valyti bet kur

Savaime stovintis, kad būtų galima laikyti bet kur

Motorizuotas antgalio šepetys efektyviai surenka augintinių plaukus

„Du viename“ funkcija grindims ir baldams valyti

Maksimalus lankstumas sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti

Lengva valyti

Dulkių surinkimo dėžės ištuštinimas vienu judesiu, lengvas ir higieniškas

3 sluoksnių filtro technologija sulaiko mikrodaleles
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Ypatybės

„PowerCyclone“ technologija

„PowerCyclone“ technologija vienu kartu

užtikrina geriausius valymo rezultatus labai

efektyviais veiksmais: 1) naudojant tiesią ir

lygią oro įleidimo angą, oras greitai patenka į

„PowerCyclone“; 2) išlenkta oro praleidimo

dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į

cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo

oro.

„TriActive“ turboantgalis

„TriActive“ turboantgalis užtikrina geriausius

kietų grindų ir kilimų valymo rezultatus.

Motorizuotas šepetys ir optimizuotas oro

srautas vienu kartu surenka visus nešvarumus

ir pūkus.

Galingas 18 V ličio akumuliatorius

Galingi 18 V ličio jonų akumuliatoriai veikia

ilgiau nei standartiniai. Ličio jonų

akumuliatoriai taip pat yra labai lengvi, todėl

valymas bus mažiau varginantis.

Veikimas be laido

Panaudojus įkraunamą akumuliatorių nereikia

laido ir tai suteikia laisvės siurbti, kur tik norite.

Laidas neberiboja laisvės, todėl galite lengvai

siurbti skirtinguose kambariuose be jokių

rūpesčių.

Be atramos stovintis

Stovas turi patogią stovėjimo padėtį statmenai

su rankiniu ir be rankinio siurblio, todėl jį galite

statyti bet kur ir siurbimo metu.

Efektyviai surenka gyvūnų plaukus

„TriActive“ turboantgalis su motorizuotu

šepečiu surinks gyvūnų plaukus nuo sofų,

pagalvėlių ir kitų audinių. Puikiai tinka

laikantiems gyvūnus.

2 viename: vertikalus ir rankinis siurblys

„Du viename“ funkcija suteikia galimybę

naudoti ir rankoje laikomu, ir įprastu siurbliu

valyti grindis ir baldus.

Maksimalus lankstumas

„PowerPro Duo“ suprojektuotas pasiekti

kiekvieną kampelį, todėl lengvai išvalysite po

sofa, lova arba stalu.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

„Performance“

Baterijos tipas: Ličio jonų

Akumuliatoriaus įtampa: 18 V

Įkrovimo laikas: 5 val.

Darbinis ciklas: 40 min.

Garso lygis: 83 dB

Konstrukcija

Dizaino savybės: „du viename“, Automatinis

išjungimas, Permatoma dulkių kamera

Spalva: Titaninis

Filtravimas

Dulkių tūris: 0,6 l

Variklio filtras: Plaunamas filtras

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Šepetėlis, Siauras įrankis

Standartinis antgalis: „TriActive“ turboantgalis

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 3,2 kg

Gaminio matmenys (IxPxA): 215 x 253 x

1150 mm
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