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Performanţă egalabilă cu cea a unui aspirator de 2000 W

Tehnologia PowerCyclone şi capul de aspirare TriActive Turbo

Noul PowerPro Duo de la Philips îţi oferă cele mai bune rezultate de curăţare pe suprafeţe dure şi covoare.

Tehnologia PowerCyclone menţine o putere mare de aspirare pentru performanţă maximă. Capul de curăţare

TriActive Turbo captează mai mult praf şi mai multe scame dintr-o singură mişcare.

Are performanţele unui aspirator

La fel de puternic ca un aspirator tradiţional de 2000 W

Rezultate de curăţare optime pe suprafeţe dure şi covoare

Tehnologia PowerCyclone pentru performanţă maximă

Cap de aspirare turbo TriActive, pentru cea mai bună performanţă de curăţare pe covoare

Polivalent fără fir

Baterii puternice Li-Ion 25,2 V pentru încărcare rapidă

Funcţionare fără fir pentru libertatea de a curăţa oriunde

Poziţie independentă pentru depozitare instantanee oriunde

Flexibilitate maximă pentru curăţarea zonelor dificile

Peria motorizată a capului de curăţare elimină complet părul de animale

Uşor de curăţat

Compartiment de praf cu golire dintr-o singură operaţie, simplă şi igienică

Filtru din burete lavabil pentru performanţă de lungă durată
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Repere

Are performanţele unui aspirator

Performanţa aparatului PowerPro Duo este la

fel de ridicată ca cea a unui aspirator de 2000

W. Testată intern de către Philips. În comparaţie

cu FC8632.

Tehnologie PowerCyclone

Tehnologia PowerCyclone oferă o bună

curăţare dintr-o singură mişcare prin

intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1)

Aerul intră rapid în PowerCyclone graţie fantei

de admisie aer drepte şi netede. 2) Orificiul

curbat de trecere a aerului accelerează aerul în

compartimentul ciclonic pentru a separa praful

de aer.

Cap de aspirare turbo TriActive

Capul de aspirare turbo TriActive asigură cea

mai bună performanţă de curăţare pe suprafeţe

dure şi covoare. Peria motorizată şi fluxul de

aer optimizat colectează toate impurităţile şi

scamele într-o singură mişcare.

Baterie puternică Li-Ion 25,2 V

Bateriile puternice de 25,2 V cu litiu-ion au o

durată de funcţionare mai mare şi o durată de

încărcare mai mică decât bateriile standard.

Bateriile Li-Ion sunt şi foarte uşoare, oferindu-

ţi o experienţă de curăţare mai plăcută.

Filtru din burete lavabil

PowerPro Uno are un filtru rezistent din burete,

aparatul putând fi spălat uşor sub robinet sau

în maşina de spălat pentru o performanţă pe

termen lung.

Funcţionare fără fir

Bateriile reîncărcabile pentru funcţionare fără

fir îţi oferă libertatea de a curăţa oriunde. Acum

cablul nu mai este o barieră şi poţi curăţa uşor

în diferite camere fără efort special.

Poziţie de depozitare independentă

Aspiratorul are o poziţie de depozitare comodă,

verticală, atât cu şi fără tijă. Astfel, poţi

depozita aspiratorul instantaneu oriunde

dorești, chiar şi în timpul curăţării.

Flexibilitate maximă

PowerPro Duo este proiectat să ajungă

oriunde, pentru a putea curăţa uşor sub

canapea, sub pat sau sub masă, fără efort.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Performanţă

Tip baterie: Li-ion

Durată de funcţionare: 50 minute

Tensiune baterie: 25,2 V

Design

Culoare: Negru mat

Caracteristici de design: Compartiment de praf

translucid

Filtrare

Capacitate praf: 0,6 l

Capete de aspirare şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare turbo

TriActive

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H):

215x253x1150 mm

Greutate produs: 3,2 kg

 

* Testat intern de către Philips. În comparaţie cu un

FC8632.
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