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Støvsuger og vasker samtidigt
Altid ved hånden for hurtig rengøring af det daglige griseri

Den nye Philips PowerPro Aqua er en kraftfuld ledningsfri støvsuger, der også

udfører våd rengøring. Den kombinerer støvsugning og gulvvask, så du hurtigt kan

fjerne det daglige griseri. Nemt system til gulvvask, der kan klikkes af/på, så du kan

nøjes med at støvsuge eller kan støvsuge og vaske gulv på én gang!

Fjerner det daglige griseri via støvsugning og gulvvask

PowerCyclone-teknologi for effektiv støvsugning

Nyt system til gulvvask med optimal fugtkontrol til alle hårde gulve

TriActive-Turbo-mundstykke for stor ydeevne på tæpper

3-lags filterteknologi indfanger mikropartikler

Altid ved hånden og praktisk til daglig brug

Mundstykkets motoriserede børste fjerner dyrehår grundigt

Ledningsfri rengøring: frihed til at gøre rent alle steder

Kraftfuldt 18 V litiumionbatteri giver længere driftstid

Poseløs: støvbeholder med nem tømning

System til gulvvask, der straks kan klikkes af/på

Den store manøvredygtighed og lave vægt gør den nem at håndtere

Egnet til brug på alle gulve

Vaskbart skumfilter til lang tids ydeevne
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Vigtigste nyheder

PowerCyclone-teknologi

PowerCyclone-teknologien leverer effektiv

støvsugning med det samme. Luften kommer

hurtigt ind i PowerCyclone og accelereres

yderligere gennem den buede luftpassage for

effektivt at skille støv fra luft.

Innovativt system til gulvvask

Det unikke system til gulvvask styrer tilførslen

af vand, så der bibeholdes en optimal

fugtighed på alle hårde gulve under hele

rengøringen.

TriActive Turbo-mundstykke

TriActive Turbo-mundstykket leverer stor

ydeevne på hårde gulve og tæpper. Den

motoriserede børste og den optimerede

luftstrøm samler alt støv og snavs på én gang.

3-lags filter

3-lags vaskbart filter kan indfange > 90 % af

allergener såsom pollen, dyrehår og støv, så

du opnår ren luft.

Ledningsfri rengøring

Uden ledningen er du fri til at gøre rent hvor

som helst og på alle typer gulv.

Effektiv til dyrehår

Takket være TriActive-Turbo-mundstykket med

en motoriseret børste kan du nu fjerne dyrehår

fra sofaer, puder og andre stoffer. Ideel til

kæledyrsejere.

Kraftfuldt litiumionbatteri

Ledningsfri rengøring med kraftfuldt 18 V

litiumionbatteri giver 40 minutters driftstid. Nu

er kablet ikke længere en hindring, og du kan

nemt rengøre forskellige værelser helt uden

besvær.

Støvbeholder med nem tømning

Den nye poseløse støvsuger PowerPro Aqua

tømmer støvbeholderen uden at røre ved støvet.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Performance

Batteritype: Li-ion

Batterispænding: 18 V

Arbejdstid: 40 minut(ter)

Lydniveau: 83 dB

Overfladedækning pr. tank: 50 m²

Opladningstid: 5 time(r)

Brugervenlighed

Kapacitet for tank med rent vand (maks.):

0,2 L

Design

Designfunktioner: Auto-sluk

Farve: Sort

Filtrering

Støvfilter: Skumfilter

Støvkapacitet: 0,6 L

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: 2 mikrofiberpuder

Standardmundstykke: TriActive Turbo-

mundstykke

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 200 x 250

(fladeareal); 1150 (højde) mm

Produktets vægt: 4,7 kg

* Opfanger over 95% af de ultrafine partikler på helt ned

til størrelsen 0,3 mikron (µ). Mange mikroorganismer

såsom bakterier, allergener og pollen er på omkring

denne størrelse.
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