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Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren
Met PowerCyclone en TriActive Turbo-mondstuk

De nieuwe Philips PowerPro Duo levert grondige reinigingsresultaten op harde vloeren en tapijt. Het TriActive

Turbo-mondstuk neemt meer stof en pluisjes op.

2-in-1, snoerloos en veelzijdig

2-in-1-functionaliteit voor het reinigen van vloeren en meubilair

Draadloos te gebruiken, dus overal nuttig

Maximale flexibiliteit om lastige plekken schoon te maken

Stevige parkeerstand, dus altijd weg te zetten

Gemakkelijk schoon te maken

3-laagse filtertechnologie vangt microdeeltjes

Zonder zak: stofemmer in één handeling te legen

Grondig schoonmaakresultaat

PowerCyclone-technologie voor maximale prestaties

Looptijd van tot wel één uur dankzij krachtige 25,2 V lithium-ionbatterij
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Kenmerken

25,2 V lithium-ionbatterij

Snoerloos schoonmaken met een krachtige

lithium-ionaccu van 25,2 V voor tot wel 60

minuten gebruiksduur. U kunt op elk moment

opladen, zodat u niet meer hoeft te wachten tot

een batterij leeg is

2-in-1-functionaliteit

De 2-in-1-functionaliteit geeft u een

steelzuiger en kruimelzuiger in een. Zo kunt u

eenvoudig schoonmaken van zowel de vloer en

meubels.

Filter met 3 lagen

Wasbaar filter met 3 lagen kan >90% van

allergenen zoals pollen, haar en stof van

huisdieren vangen voor een schone lucht.

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.

Maximale flexibiliteit

De PowerPro Duo is ontworpen voor maximaal

bereik, zodat u moeiteloos onder de bank, het

bed of de tafel kunt schoonmaken.

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.

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.

Stofemmer in één handeling te legen

Met de nieuwe PowerPro Duo-stofzuiger

zonder zak verwijdert u het stof uit de

stofemmer zonder dat u het vuil hoeft aan te

raken.

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

Batterijvoltage: 25,2 volt

Oplaadtijd: 5 uur

Looptijd: maximaal 60 minuut/minuten

Geluidsniveau: 83 dB

Ontwerp

Kleur: Sprankelend wit

Filtering

Stofinhoud: 0,6 l

Uitblaasfilter: Schuimrubber filter

Filtersysteem: Duitse technologie met 3 lagen

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: 2-in-1 borstel,

Wisselstroomadapter, Spleetmondstuk

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 3,2 kg
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