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Alapos tisztítási eredmények bármilyen padlón
PowerCyclone technológiával és TriActive Turbo szívófejjel

Az új Philips PowerPro Duo alapos takarítási eredményt biztosít a kemény padlókon és szőnyegeken. A TriActive

Turbo szívófej több port és szöszt szív fel egyszerre.

Sokoldalú, vezeték nélküli 2 az 1-ben készülék

2 az 1-ben padló- és bútortisztítási funkció

Vezeték nélküli használat a tökéletes tisztaság érdekében

Maximális rugalmasság a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához

A készülék bárhol támaszték nélkül, stabilan leállítható

Könnyű tisztítás

3 rétegű szűrő technológiával készült szűrő a mikrorészecskék kiszűrésére

Porzsák nélkül: Egy lépésben üríthető portartály

Alapos takarítási eredmények

PowerCyclone technológia a maximális teljesítményért

Nagy teljesítményű 25,2 V-os lítium-ion akkumulátor akár 1 órányi takarításhoz
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Fénypontok

25,2 V-os lítium-ion akkumulátor

Vezeték nélküli takarítás nagy teljesítményű

25,2 V-os lítium-ion akkumulátorral akár 1

órányi takarításhoz. Bármikor tölthet, nem kell

várnia az üres akkumulátorra.

„Kettő az egyben” funkció

A 2 az 1-ben funkcióval a készülék nyeles és

egyben kézi porszívóként is használható. Ez

lehetővé teszi, hogy a padlót és a bútorokat is

könnyedén tisztítsa.

3 rétegű szűrő

A 3 rétegű, mosható szűrő az allergének – pl.

pollen, állatszőr és por – több mint 90%-át

felfogja a tiszta levegő érdekében.

Vezeték nélküli használat

A vezeték nélküli működést szolgáló,

újratölthető akkumulátorok bárhol megadják a

tisztítás szabadságát. A kábel többé nem jelent

korlátot, és bajlódás nélkül tisztíthatók a

különböző helyiségek.

Maximális rugalmasság

A PowerPro Duo kialakítása lehetővé teszi,

hogy bárhová elérjen, így egyszerűen

takaríthat a kanapé, ágy vagy asztal alatt.

PowerCyclone technológia

A PowerCyclone technológia alapos tisztítási

eredményt nyújt, amely hatékony lépéseken

keresztül valósul meg: 1) Az egyenes vonalú és

sima felületű levegőbemeneti nyíláson

keresztül a levegő gyorsan áramlik a

PowerCyclone rendszerbe. 2) A hajlított

légcsatorna áramoltja a levegőt a

ciklonkamrába és közben növeli annak

sebességét, hogy különválassza a port a

levegőtől.

Támaszték nélkül, stabilan leállítható

A nyél könnyen rögzíthető függőleges

helyzetben, a kézi egységgel együtt és anélkül

is. Így a nyelet bárhova gyorsan leállíthatja,

akár takarítás közben is.

Egy lépésben üríthető portartály

Az új, porzsák nélküli PowerPro Duo porszívó

portartályából anélkül távolíthatja el a port,

hogy a piszokhoz kellene érnie.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

szén-dioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein –

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Feszültség: 25,2 V

Töltési idő: 5 óra

Működési idő: akár 60 perc

Zajszint: 83 dB

Kialakítás

Szín: Csillagfehér

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 0,6 L

Kimeneti levegőszűrő: Habszűrő

Szűrőrendszer: 3 rétegű német technológia

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: 2 az 1-ben kefe,

Váltakozó áramú hálózati adapter, Réstisztító

szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 3,2 kg

 

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2020‑04‑22

Verzió: 8.0.1

12 NC: 8836 171 01010

EAN: 08 71010 38416 30

www.philips.com

http://www.philips.com/

