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Tehokkain puhdistus kaikilla lattiapinnoilla

PowerCyclone-tekniikka ja TriActive-turbosuutin

Uusi Philips PowerPro Duo tuottaa perusteellisen siivoustuloksen niin kovilla

lattioilla kuin matoillakin. TriActive-turbosuutin nappaa nyt yhdellä ylityksellä

entistä enemmän pölyä ja haituvia. Miniturboharja puhdistaa pehmeät pinnat,

kuten sohvat, tyynyt ja patjat.

Tehokkain puhdistus

Huipputehokas PowerCyclone-tekniikka

Tehokas 25,2 voltin litiumioniakku jopa tunnin imurointiin

TriActive-turbosuutin mattojen tehokkaaseen puhdistukseen

2-in-1 johdoton yleisimuri

Langaton käyttö missä tahansa

Itseseisova säilytysasento nopeuttaa säilytykseen asettamista

Miniturboharjasuutin pehmeiden pintojen puhdistukseen

2-in-1-toiminnot sekä lattioiden että huonekalujen siivoukseen

Puhdistaa joustavasti hankalatkin alueet

Helppo puhdistaa

Kolmikerroksinen suodatin vangitsee mikropartikkelit

Pölypussiton: helposti tyhjennettävä pölysäiliö
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Kohokohdat

2-in-1-toiminnot

2-in-1-toiminnon ansiosta voit käyttää

pölynimuria sekä varrellisena että rikkaimurina.

Näin puhdistat helposti niin lattian kuin

huonekalutkin.

Kolmikerroksinen suodatin

Kolmikerroksinen pestävä suodatin vangitsee

yli 90 % allergeeneista, kuten

siitepölyhiukkaset, eläinten karvat ja pölyn,

joten ilman on puhtaampi.

Langaton toiminta

Akun ansiosta imuria voi käyttää ilman johtoa

missä tahansa. Kun johto ei rajoita liikkumista,

voit siirtyä helposti huoneesta toiseen.

Erittäin joustava

PowerPro Duo yltää hankaliinkin paikkoihin,

joten sillä siivoat helposti esimerkiksi sohvan

ja sängyn alta.

Miniturboharjasuutin

Miniturboharjasuuttimella voit puhdistaa

pehmeät pinnat kuten sohvan, tyynyt ja patjat

helposti. Se soveltuu myös mainiosti

lemmikkieläinten karvojen poistoon.

PowerCyclone-tekniikka

PowerCyclone-tekniikan ansiosta saat

tehokkaan siivoustuloksen kahden tehokkaan

vaiheen avulla. 1) Suoran ilmanottoaukon

ansiosta ilma tulee PowerCycloneen nopeasti.

2) Kaareva ilmakanava kiihdyttää ilman

nopeasti syklonikammioon, jossa pöly erottuu

ilmasta.

Litiumioniakku 25,2 V

Jopa tunti johdotonta siivousta tehokkaalla

25,2 voltin litiumioniakulla. Sinun ei tarvitse

odottaa akun tyhjenemistä, vaan voit ladata

sen koska vain.

Itseseisova säilytysasento

Voit asettaa varren kätevästi säilytysasentoon,

missä se pysyy pystyssä sekä rikkaimuri

kiinnitettynä että ilman sitä. Näin voit

pysäköidä pölynimurin haluamaasi paikkaan

myös siivouksen aikana.

TriActive-turbosuutin

TriActive-turbosuutin puhdistaa tehokkaimmin

kovat lattiapinnat ja matot. Moottoroitu harja ja

optimoitu ilmanvirtaus keräävät kaiken pölyn ja

nukan vain yhdellä vedolla.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Akun/pariston tyyppi: Li-ioni

Jännite: 25,2 V

Latausaika: 5 tuntia

Käyttöaika: jopa 60 minuutti(a)

Äänentaso: 83 dB

Muotoilu

Väri: Twist Punainen

Suodatus

Pölykapasiteetti: 0,6 V

Poistosuodatin: Vaahtomuovisuodatin

Suodatinjärjestelmä: Kolmikerroksinen

saksalaistekniikka

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2-in-1-harja,

Verkkolaite, Rakosuutin

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 3,2 kg
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