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Zuigt en dweilt in één beweging
Altijd bij de hand om dagelijks vuil snel te verwijderen

De nieuwe Philips PowerPro Aqua is een krachtige snoerloze stofzuiger die ook

nat reinigt. Hij combineert stofzuigen en dweilen om het dagelijkse vuil snel te

verwijderen. Eenvoudig opklikbaar dweilsysteem zodat u niet alleen kunt

stofzuigen, maar ook kunt stofzuigen en dweilen in één handeling!

Verwijdert het dagelijkse vuil met stofzuiger en dweil

PowerCyclone-technologie voor uitstekende stofzuigprestaties

Nieuw dweilsysteem met een optimale vochtigheid voor alle harde vloeren

TriActive Turbo-mondstuk voor krachtige prestaties op tapijten

3-laagse filtertechnologie vangt microdeeltjes

Altijd bij de hand en geschikt voor dagelijks gebruik

Snoerloos schoonmaken: overal moeiteloos schoonmaken

Langere gebruiksduur dankzij krachtige 14,4 V lithium-ionbatterijen

Zonder zak: stofemmer in één handeling te legen

Direct opklikbaar dweilsysteem voor nat reinigen

Zeer handzaam en licht voor eenvoudig gebruik

Geschikt voor alle vloeren

Wasbaar, uiterst duurzaam schuimrubber filter
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Kenmerken

PowerCyclone-technologie

De PowerCyclone-technologie biedt krachtige

prestaties in één keer stofzuigen. Lucht gaat

snel de PowerCyclone binnen en wordt

versneld door de gebogen luchtdoorlaat

waardoor het stof effectief van de lucht wordt

gescheiden.

Innovatief dweilsysteem

Het unieke dweilsysteem regelt de waterafgifte

voor een optimale vochtigheid voor alle harde

vloeren tijdens het reinigen.

TriActive Turbo-mondstuk

Het TriActive Turbo-mondstuk levert krachtige

prestaties op harde vloeren en tapijt. De

gemotoriseerde borstel en de optimale

luchtstroom vangen alle stof en pluisjes in één

keer op.

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 schoonmaken

Zonder het snoer kunt u schoonmaken waar u

maar wilt op elk type vloer.

Krachtige Lithium-Ionbatterij

Krachtige lithium-ionaccu's van 14,4 V voor 30

minuten gebruiksduur. Het snoer vormt geen

obstakel meer, zodat u eenvoudig en zonder

gedoe in verschillende kamers kunt

schoonmaken.

Stofemmer in één handeling te legen

Met de nieuwe PowerPro Aqua-stofzuiger

zonder zak verwijdert u het stof uit de

stofemmer zonder dat u het vuil hoeft aan te

raken.

Opklikbaar dweilsysteem

Dankzij de magneten aan het waterreservoir is

het dweilsysteem gemakkelijk op en van het

mondstuk te klikken

Licht en handzaam

Gegarandeerd zeer handzaam en licht met de

nieuwe PowerPro Aqua-stofzuiger voor

eenvoudig gebruik.

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: 14,4 volt

Looptijd: 30 minuut/minuten

Geluidsniveau: 83 dB

Vloeroppervlak per reservoir: 50 m²

Bruikbaarheid

Capaciteit schoonwaterreservoir (max.): 0,2 L

Ontwerp

Kenmerken: Aan/uit

Kleur: Aqua blue

Filtering

Uitblaasfilter: Schuimrubber filter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Microvezelpad

Standaardmondstuk: TriActive Turbo-mondstuk

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 4,7 kg

 

* We raden u aan dit elke 3-6 maanden te vervangen,

afhankelijk van gebruiksfrequentie. 2 microvezelpads

worden meegeleverd; ga naar www.philips.com om te

vinden waar u de microvezelpads kunt kopen. Wij

kunnen geen optimale resultaten garanderen wanneer

microvezelpads van andere merken worden gebruikt.
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