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Resultados de limpeza mais profundos em

todos os tipos de chão

Com PowerCyclone e escova TriActive Turbo

O novo Philips PowerPro Duo oferece-lhe resultados de limpeza em

profundidade em pavimentos e carpetes. A escova TriActive Turbo recolhe mais

pó e cotão numa só passagem. A escova mini turbo limpa superfícies moles

como sofás, almofadas e colchões.

Resultados de limpeza em profundidade

Tecnologia PowerCyclone para obter o máximo desempenho

Potente bateria de iões de lítio de 25,2 V para limpeza de até 1 hora

Escova TriActive turbo para desempenho potente em carpetes

Aparelho completo 2 em 1 sem fios

Funcionamento sem fios para limpar livremente em qualquer lugar

Posição vertical para arrumar instantaneamente em qualquer local

Mini escova turbo para limpar superfícies macias

Funcionalidade 2 em 1 para limpar chão e móveis

Flexibilidade máxima para limpar áreas difíceis

Fácil de limpar

A tecnologia de filtro de 3 camadas recolhe micropartículas

Sem saco: esvaziamento do recipiente do pó num só passo
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Destaques

Funcionalidade 2 em 1

A funcionalidade 2 em 1 fornece-lhe um

aspirador com cabo e um aspirador portátil

num só aparelho. Isto permite uma limpeza

fácil de chão e móveis.

Filtro de 3 camadas

O filtro lavável de 3 camadas pode reter >90%

dos alergénios como pólen, pêlo de animais e

pó, para obter um ar limpo.

Funciona sem fio

As baterias recarregáveis para funcionamento

sem fios proporcionam-lhe a liberdade para

limpar em todos os locais. Agora o cabo já não

é uma barreira, permitindo-lhe limpar

facilmente em diferentes divisões sem

complicações.

Flexibilidade máxima

O PowerPro Duo foi concebido para alcançar

todos os cantos, para poder limpar facilmente

por baixo do sofá, da cama ou da mesa, sem

esforço.

Miniescova turbo

Graças à mini escova turbo, agora pode limpar

facilmente superfícies macias, como sofás,

almofadas e colchões. Também é ideal para

remover pêlos de animais

Tecnologia PowerCyclone

A tecnologia PowerCyclone proporciona

resultados de limpeza em profundidade numa

só passagem através de operações

extremamente eficientes: 1) O ar entra

rapidamente no PowerCyclone graças à

abertura recta e à superfície macia da entrada

de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera

rapidamente o ar na câmara ciclónica para

separar o pó do ar.

Bateria de iões de lítio de 25,2 V

Limpeza sem fios com a potente bateria de

iões de lítio de 25,2 V durante até 1 hora de

autonomia. Pode carregar a qualquer momento

sem precisar de esperar que a bateria fique

vazia

Posição vertical de arrumação

O cabo tem uma prática posição de arrumação

para se manter na vertical, tanto com como

sem a unidade portátil. Assim, pode arrumar

instantaneamente a unidade com cabo onde

desejar, mesmo enquanto está a limpar.

Escova TriActive Turbo

A escova TriActive turbo proporciona um

desempenho potente em pavimentos e

carpetes. A escova motorizada e o fluxo de ar

optimizado recolhem toda a sujidade e cotão

numa só passagem
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Especificações

Performance

Tipo de bateria: Iões de lítio

Voltagem da pilha: 25,2 V

Tempo de carga: 5 hora(s)

Tempo de funcionamento: até 60 minuto(s)

Nível da potência sonora: 83 dB

Design

Cor: Vermelho

Filtragem

Capacidade de pó: 0,6 L

Filtro exaustor: Filtro em espuma

Sistema de filtros: Tecnologia alemã de 3

camadas

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Escova 2 em 1,

Transformador CA, Bico

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Peso e dimensões

Peso do produto: 3,2 kg
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