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Grundlig rengöring oavsett golv
Med PowerCyclone och TriActive-turbomunstycke

Med Philips nya PowerPro Duo kan du grundligt rengöra hårda golv och mattor.

Turbomunstycket TriActive samlar in mer damm och ludd i ett svep. Mini-turbo-

borsten rengör mjuka ytor som soffor, kuddar och madrasser.

Grundlig rengöring

PowerCyclone-teknik för maximala prestanda

Kraftfullt 25,2 V litiumjonbatteri för upp till en timmes rengöring

TriActive-turbomunstycke för kraftfulla prestanda på mattor

Mångsidigt, sladdlöst 2-i-1-system

Sladdlös drift för frihet att göra rent överallt

Självupphållande parkeringsposition för parkering var som helst

Mini-turbo-borste för rengöring av mjuka ytor

2-i-1-funktion för rengöring av både golv och möbler

Maximal flexibilitet för svåra områden

Enkel att rengöra

Mikropartiklar fångas upp med filter i tre lager

Utan påse: Tömning av dammbehållaren i ett enda steg
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Funktioner

2-i-1-funktion

Med 2-i-1-funktionen får du en dammsugare

med skaft och en handdammsugare i ett. På så

sätt kan du enkelt rengöra både golv och

möbler.

Filter i tre lager

Tre lager tvättbart filter kan fånga > 90 % av

allergener som pollen, hår från husdjur och

damm, så att luften blir ren.

Sladdlös drift

Slipp sladden och rengör enkelt överallt. Tack

vare de återuppladdningsbara batterierna

rengör du överallt utan att krångla med

sladden.

Maximal flexibilitet

Med PowerPro Duo når du enkelt överallt:

under soffor, sängar och bord.

Mini-turbo-borste

Tack vare mini-turbo-borsten kan du nu enkelt

rengöra mjuka ytor som soffor, kuddar och

madrasser. Den är också perfekt för att ta bort

päls.

PowerCyclone-teknik

PowerCyclone-tekniken ger noggranna

städresultaten i ett svep i två högeffektiva steg:

1) Luften går snabbt in i PowerCyclone tack

vare det raka och släta luftintaget. 2) Det böjda

luftröret gör att luften snabbt leds in i den

cykloniska kammaren där dammet separeras

från luften.

25,2 V litiumjonbatteri

Sladdlös rengöring med kraftfullt 25,2 V

litiumjonbatteri för upp till en timmes drifttid.

Du kan ladda när som helst utan att behöva

vänta på ett tomt batteri

Självstående parkeringsposition

Skaftet har en praktisk parkeringsposition där

det kan stå upprätt, både med och utan

handdammsugaren. Därför kan du smidigt

parkera skaftet var du vill, även medan du

håller på att städa.

TriActive-turbomunstycke

TriActive-turbomunstycket levererar kraftfull och

professionell rengöring både på hårda golv och

mattor. Den motoriserade borsten och det

optimerade luftflödet suger snabbt upp all

smuts och allt damm.
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Specifikationer

Prestanda

Batterityp: Litiumjon

Batterispänning: 25,2 V

Laddningstid: 5 timmar

Drifttid: upp till 60 minuter

Ljudnivå: 83 dB

Design

Färg: Twist, röd

Filtrering

Dammkapacitet: 0,6 L

Utblåsfilter: Skumfilter

Filtersystem: Tysk teknik med tre lager

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: 2-i-1-borste,

Nätadapter, Fogmunstycke

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens vikt: 3,2 kg
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