Hefte før salg for Norge (2019, Juli 6)
2-i-1 skaftstøvsuger med PowerCyclone
• Trådløs
• Uten pose
• 25,2 V
• Mini Turbo-børste

FC6172/01

Grundig rengjøring av alle gulv
Med PowerCyclone og TriActive Turbo-munnstykke
Nye Philips PowerPro Duo gir deg grundig rengjøring av harde gulv og tepper. TriActive Turbo-munnstykket samler opp mer
støv og lo samtidig. Miniturbobørsten rengjør myke overflater som sofaer, puter og madrasser.
Fordeler

Grundig rengjøring
• PowerCyclone-teknologi for maksimal ytelse
• Kraftig litium-ion-batteri på 25,2 V for opptil én times rengjøring
• TriActive Turbo-munnstykke for kraftig ytelse på tepper

2-i-1 trådløs på alle områder
• 2-i-1-funksjonalitet for rengjøring av gulv og møbler
• Trådløs betjening for rengjøring overalt
• Maksimal fleksibilitet for rengjøring av vanskelige områder

• Miniturbobørste for rengjøring av myke overflater
• Står oppreist i parkeringsstilling og kan parkeres hvor som helst

Enkel å gjøre ren
• 3-lags filter som fanger opp mikropartikler
• Uten pose: tømming av støvbeholder i ett trinn

PowerPro Duo

Funksjoner
2-i-1-funksjonalitet

PowerCyclone-teknologi

Med 2-i-1-funksjonaliteten får du en skaftstøvsuger og en håndstøvsuger i ett.
Dette lar deg enkelt rengjøre både gulv og møbler.

PowerCyclone-teknologien gir grundige rengjøringsresultater i én omgang
gjennom svært effektive trinn: 1) Luften går raskt inn i PowerCyclone takket
være et rett og jevnt luftinntak. 2) De buede luftpassasjene akselererer luften
raskt oppover i det sykloniske kammeret for å skille støvet fra luften.

3-lags filter

Litium-ion-batteri på 25,2 V

3-lags vaskbart filter kan fange opp > 90 % av allergener som pollen, dyrehår
og støv, noe som gir ren luft.
Trådløs betjening

Trådløs rengjøring med et kraftig litium-ion-batteri på 25,2 V som gir opptil én
times driftstid. Du kan lade når som helst uten å måtte vente på at batteriet
blir tomt
Står oppreist i parkeringsstilling

De oppladbare batteriene for trådløs betjening gir deg frihet til å rengjøre
overalt. Nå er ikke ledningen lenger en hindring, og du kan enkelt rengjøre i
ulike rom uten problemer.
Maksimal fleksibilitet

Håndstøvsugeren har en praktisk parkeringsstilling for å stå oppreist både med
og uten den håndholdte enheten. Du kan derfor umiddelbart parkere
håndstøvsugeren uansett hvor du vil, også under rengjøring.
TriActive Turbo-munnstykke

PowerPro Duo er utformet for å komme til overalt, slik at du enkelt kan
rengjøre under sofaen, sengen eller bordet uten problemer.
Mini Turbo-børste

TriActive-turbomunnstykket gir deg kraftig rengjøringsytelse på harde gulv og
tepper. Den motoriserte børsten og den optimaliserte luftstrømmen samler
opp alt av skitt og lo i én omgang.
Tømming av støvbeholder i ett trinn

Takket være miniturbobørsten kan du nå enkelt rengjøre myke overflater som
sofaer, puter og madrasser. Den er også ideell for fjerning av dyrehår
Med den nye PowerPro Duo-støvsugeren uten pose kan du tømme
støvbeholderen uten å komme i kontakt med skitten.
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spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Ytelse
Batteritype
Batterispenning
Ladetid
Kjøretid
Lydnivå

Mål og vekt
Li-ion
25,2 V
5 time(r)
opptil 60 minutt(er)
83 dB

Vekt, produkt
Mål, emballasje
Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

Utforming
Farge

Twist Red

Filtrering
Støvkapasitet
Utblåsningsfilter
Filtersystem

0,6 L
Skumgummifilter
3-lags filterteknologi fra Tyskland

Munnstykker og tilbehør
Tilbehør som følger
med

76,50 cm
28,00 cm
21,80 cm
3,44 kg
4,83 kg
08710103782858
1
CN
850811

Ytre eske

2-i-1-børste
AC-strømadapter
Fugemunnstykke

Bærekraft
Emballasje
Brukerhåndbok

3,2 kg

> 90 % resirkulerte materialer
100 % resirkulert papir

Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

78,50 cm
45,00 cm
30,00 cm
11,12 kg
18710103782855
2
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