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Dezelfde reinigingsprestaties als een stofzuiger van 2000 W

PowerCyclone-technologie en TriActive Turbo-mondstuk

De nieuwe Philips PowerPro Uno levert de beste reinigingsresultaten op harde vloeren en tapijt. PowerCyclone-

technologie zorgt voor blijvende zuigkracht voor maximale prestaties. Het TriActive Turbo-mondstuk neemt meer

stof en pluisjes op.

Werkt als een stofzuiger

Even krachtig als een traditionele stofzuiger van 2000 W

Optimaal schoon resultaat op harde vloeren en tapijt

PowerCyclone-technologie voor maximale prestaties

Het TriActive Turbo-mondstuk vangt alle stof en pluis op

Snoerloze allrounder

Krachtige lithiumbatterijen van 25,2 V voor snel opladen

Draadloos te gebruiken, dus overal nuttig

Stevige parkeerstand, dus altijd weg te zetten

Maximale flexibiliteit om lastige plekken schoon te maken

De gemotoriseerde borstel van het mondstuk verwijdert haar van huisdieren grondig.

Gemakkelijk schoon te maken

Stofemmer in één handeling te legen, eenvoudig en hygiënisch

Wasbaar, uiterst duurzaam schuimrubber filter

Filter met 3 lagen en Duitse technologie vangt microdeeltjes*



Steelstofzuiger FC6170/01

Kenmerken

Werkt als een stofzuiger

De prestaties van PowerPro Duo zijn even

goed als die van een traditionele stofzuiger

van 2000 W. Intern getest door Philips.

Vergeleken met een FC8632.

PowerCyclone-technologie

De PowerCyclone-technologie biedt grondige

reiniging in één keer dankzij deze zeer

efficiënte stappen: 1) Lucht komt snel in de

PowerCyclone dankzij de rechte en egale

luchtinlaat. 2) De gebogen luchtdoorlaat

versnelt de opgaande luchtstroom in de

gewervelde kamer waardoor het stof van de

lucht wordt gescheiden.

TriActive Turbo-mondstuk

Het TriActive Turbo-mondstuk zorgt voor de

beste schoonmaakresultaten op harde vloeren

en tapijt dankzij: 1) Een gemotoriseerde borstel

die alle stof en pluisjes in één keer opvangt 2)

Geoptimaliseerde luchtstroom door het

mondstuk voor optimale

schoonmaakresultaten.

Krachtige li-ionbatterijen van 25,2 V

De krachtige lithium-ionbatterijen van 25,2 V

gaan langer mee en laden sneller op dan

normale batterijen. Lithium-ionbatterijen zijn

ook heel licht en zorgen voor een prettiger

schoonmaakbeurt.

Wasbaar schuimrubber filter

De PowerPro Uno heeft een duurzaam

schuimrubber filter dat gemakkelijk onder de

kraan of in de wasmachine kan worden

gewassen voor langdurig gebruik.

Snoerloos gebruik

De oplaadbare batterijen voor snoerloos

gebruik geven u de bewegingsvrijheid om

overal schoon te maken. Het snoer vormt geen

obstakel meer, zodat u moeiteloos in

verschillende kamers kunt schoonmaken.

Stevige parkeerstand

De steelstofzuiger kan gemakkelijk rechtop

worden neergezet, ongeacht of de

kruimelzuiger erop is bevestigd. Daardoor kunt

u de steelstofzuiger op ieder moment en op

iedere plek wegzetten, ook tijdens het

schoonmaken.

Maximale flexibiliteit

De PowerPro Uno is ontworpen voor maximaal

bereik, zodat u moeiteloos onder de bank, het

bed of de tafel kunt schoonmaken.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Performance

Batterijtype: Li-ion

Looptijd: 50 minuut/minuten

Batterijvoltage: 25,2 volt

Ontwerp

Kleur: Matzwart

Kenmerken: Doorzichtige stofbak

Filtering

Stofinhoud: 0,6 L

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: TriActive Turbo-mondstuk

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 215 x 253 x

1150 mm

Productgewicht: 2,9 kg

 

* Intern getest door Philips. Vergeleken met een FC8632.
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