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Làm sạch kỹ càng trên tất cả các loại sàn
Với PowerCyclone và đầu hút TriActive Turbo

Philips PowerPro Duo mới mang lại hiệu quả làm sạch kỹ càng trên sàn cứng và thảm. Công nghệ  PowerCyclone duy trì sức hút cao

cho hiệu suất tối đa. Đầu hút TriActive Turbo giữ lại thêm nhiều bụi bẩn và lông vật nuôi chỉ trong một lượ t hút.

Hiệu quả làm sạch kỹ càng

Công nghệ  PowerCyclone cho hiệu suất tối đa

Đầu hút TriActive Turbo cho hiệu suất cao trên thảm

Pin Lithium 18V mạnh mẽ cho tuổ i thọ cao

Chiếc máy đa năng, vận hành không dây 2 trong 1

Vận hành không giây giúp tự do làm sạch mọ i nơi

Vị trí để  tự đứng giúp dừng nhanh tạ i mọ i nơi

Bàn chả i có gắn động cơ của đầu hút sẽ loạ i bỏ hoàn toàn lông thú nuôi

Chức năng 2 trong 1 giúp làm sạch cả sàn nhà và đồ đạc

Khả năng xoay trở  tối đa làm sạch đến những ngõ ngách khó nhất trong nhà

Dễ  vệ  sinh

Ngăn chứa bụ i dễ dàng trút sạch trong một bước, đơn giản và vệ  sinh

Công nghệ  lọc 3 lớp chặn đượ c các hạt vi mô



Cầm tay 2 trong 1 FC6168/01

Những nét chính

Công nghệ  PowerCyclone

Công nghệ  PowerCyclone mang đến hiệu quả làm sạch

tốt hơn chỉ trong một lần sử dụng với các bước hiệu

quả cao: 1) Không khí nhanh chóng đi vào PowerCyclone

nhờ cửa hút không khí thẳng và nhẵn. 2) Đường dẫn khí

cong nhanh chóng đẩy không khí lên khoang lốc xoáy để

phân tách bụ i khỏ i không khí.

Đầu hút TriActive Turbo

Đầu hút TriActive Turbo cung cấp hiệu suất mạnh mẽ

trên sàn cứng và thảm. Bàn chả i có gắn động cơ và

luồng không khí tối ưu có thể  hút tất cả bụ i bẩn trong

một lần hút.

Pin Lithium 18V mạnh mẽ

Pin Lithium-Ion 18V mạnh mẽ có tuổ i thọ dài hơn pin

chuẩn. Pin Li-Ion cũng rất nhẹ , mang lạ i cho bạn trả i

nghiệm làm sạch thú vị hơn.

Vận hành không dây

Pin có thể  sạc lạ i để  vận hành không dây, giúp bạn tự

do làm sạch ở  mọ i nơi. Giờ đây, dây cáp không còn là

rào cản nữa và bạn có thể  dễ dàng làm sạch ở  các

phòng khác nhau mà không gặp rắc rối nào.

Vị trí để  tự  đứng

Cán có vị trí dừng tiện lợ i để  đứng thẳng, cả khi có lẫn

không có tay cầm. Do vậy, bạn có thể  dừng nhanh cán

ở  bất kỳ đâu bạn muốn, cũng như trong khi bạn đang

hút bụ i.

Hiệu quả trên lông động vật

Nhờ có đầu hút TriActive Turbo với bàn chả i chạy bằng

động cơ, bạn có thể  hút lông thú nuôi trên ghế dài,

đệm và các loạ i vả i khác. Lý tưởng cho người nuôi thú

cưng.

2 trong 1: dạng cán & cầm tay

Chức năng 2 trong 1 mang đến cho bạn một chiếc máy

hút bụ i cả dạng cán lẫn cầm tay, để  dễ dàng làm sạch

cả sàn nhà và đồ đạc.

Khả năng xoay trở tối đa

PowerPro Duo đượ c thiết kế để  tiếp cận mọ i nơi, vì

vậy bạn có thể  dễ dàng lau dọn dưới ghế, giường hoặc

trên bàn mà không tốn nhiều sức.

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể  giảm chi phí,

mức tiêu thụ  năng lượng và khí thả i CO2. Bằng cách

nào? Các sản phẩm này đượ c cả i thiện đáng kể  về tiêu

chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử

dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hạ i, Trọng lượng,

Tái chế, rác thả i và Tuổ i thọ sử dụng.
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Các thông số

Hiệu suất

Kiểu pin: Li-ion

Điện áp pin: 18 V

Thờ i gian sạc: 5 giờ

Thờ i gian chạy: 40 phút

Mức công suất âm thanh: 83 dB

Thiết kế

Đặc điểm thiết kế: 2 trong 1, Tự động tắt, Khoang chứa

bụ i

Màu sắc: Màu bạch kim

Lọc

Dung tích chứa bụi: 0,6 l

Bộ lọc động cơ : Bộ lọc có thể  rửa đượ c

Đầu hút và phụ kiện

Phụ kiện đi kèm: Bàn chả i vả i, Công cụ  có kẽ hở

Đầu hút tiêu chuẩn: Đầu hút TriActive Turbo

Khối lượng và kích thước

Trọng lượng của sản phẩm: 3,2 kg

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao):

215x253x1150 mm

 

* Được Philips kiểm nghiệm nội bộ. So với FC8455 / FC8456.
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