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Temeljito čiščenje vseh vrst tal
S tehnologijo PowerCyclone in nastavkom TriActive Turbo

Nov sesalnik Philips PowerPro Duo omogoča temeljito čiščenje trdih talnih površin in preprog. Tehnologija

PowerCyclone poskrbi za izjemno moč sesanja in tako zagotavlja odlično zmogljivost. Z nastavkom TriActive

Turbo boste z vsakim gibom zajeli več prahu in vlaken.

Temeljito čiščenje

Tehnologija PowerCyclone za največjo zmogljivost

Nastavek TriActive Turbo za učinkovito sesanje preprog

Zmogljive 18 V litij-ionske baterije za dolg čas delovanja

Brezžična in vsestranska uporaba 2-v-1

Brezžična uporaba za popolno svobodo pri čiščenju

Samostoječi položaj za enostavno postavitev kjerkoli

Motorizirana krtača nastavka temeljito odstranjuje živalske dlake

Funkcionalnost 2-v-1 za čiščenje tal in pohištva

Popolna prilagodljivost za čiščenje težje dostopnih mest

Enostavno čiščenje

Enostavno in higiensko praznjenje komore za prah z eno potezo

Tehnologija 3-slojnega filtra zajame mikrodelce
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Značilnosti

Tehnologija PowerCyclone

Tehnologija PowerCyclone zagotavlja temeljito

čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v

PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega

dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod

zrak hitro pospeši v ciklonsko komoro za

ločevanje prahu od zraka.

Nastavek TriActive Turbo

Nastavek TriActive Turbo zagotavlja učinkovito

sesanje trdih tal in preprog. Motorizirana krtača

in optimiran pretok zraka z eno potezo

zajameta ves prah in vlakna.

Zmogljive 18 V litij-ionske baterije

Zmogljive 18 V litij-ionske baterije omogočajo

daljši čas delovanja kot standardne baterije.

Litij-ionske baterije so tudi zelo lahke, kar

zagotavlja prijetnejše čiščenje.

Brezžična uporaba

Akumulatorske baterije za brezžično delovanje

vam omogočajo popolno svobodo pri čiščenju.

Kabel vas ne ovira več, zato lahko enostavno

čistite več prostorov.

Samostoječi položaj za mirovanje

Pokončni sesalnik ima priročen položaj za

mirovanje v pokončnem položaju z

nameščenim ročnim sesalnikom ali brez njega.

Tako lahko tudi med čiščenjem pokončni

sesalnik preprosto postavite, kamor koli želite.

Učinkovito na živalskih dlakah

Z nastavkom TriActive Turbo z motorizirano

krtačo lahko odstranite živalske dlake s kavčev,

blazin in drugih tkanin. Idealno za lastnike

malih živali.

2-v-1: pokončni in ročni

S funkcijo 2-v-1 je pokončni in ročni sesalnik v

enem, s katerim lahko preprosto očistite tla in

pohištvo.

Popolna prilagodljivost

PowerPro Duo je zasnovan tako, da dosežete

vsa mesta, zato lahko enostavno čistite pod

kavčem, posteljo ali mizo.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Zmogljivost

Vrsta baterije: Litij-ionska

Napetost baterije: 18 V

Čas polnjenja: 5 ur

Čas delovanja: 40 minut

Glasnost: 83 dB

Zasnova

Značilnosti zasnove: 2 v 1, Samodejni izklop,

Prosojna posoda za prah

Barva: Titan

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 0,6 L

Filter motorja: Pralni filter

Nastavki

Priloženi pribor: Krtača, Ozki nastavek

Standardni nastavek: Nastavek TriActive Turbo

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 3,2 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 215 x 253 x

1150 mm

 

* Notranji Philipsov preizkus. V primerjavi z modelom

FC8455/FC8456.
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