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Porszívózás és felmosás egyetlen mozdulattal

Mindig kéznél a gyors, mindennapos takarításhoz

Az új Philips PowerPro Aqua egy erőteljes, vezeték nélküli porszívó, amellyel

nedves tisztítás is végezhető. Ötvözi a porszívózást és a felmosást, a

mindennapos gyors feltakarítás érdekében. Egyszerűen fel-/leszerelhető

felmosórendszer, hogy csak porszívózzon, vagy porszívózzon és fel is mosson

egyúttal!

Mindennapos takarítás porszívózással és felmosással

PowerCyclone technológia a nagy porszívózási teljesítmény érdekében

Új felmosórendszer optimális szintű nedvességgel bármilyen keménypadlóhoz

TriActive Turbo szívófej az erőteljes teljesítményért a szőnyegeken

3 rétegű szűrő technológiával készült szűrő a mikrorészecskék kiszűrésére

Mindig kéznél van és kényelmes mindennapi használatot biztosít

A szívófej motorral hajtott keféje alaposan eltávolítja az állatszőrt

Vezeték nélküli takarítás: szabadon takaríthat bárhol

Nagy teljesítményű 18 V-os lítium-ion akkumulátorok a hosszú üzemidőért

Porzsák nélkül: Egy lépésben üríthető portartály

Azonnali fel-/leszerelhető felmosórendszer a felmosáshoz

Kiváló irányíthatóság és kis súly az egyszerű használat érdekében

Mindenféle padlótípushoz használható

Mosható habszűrő a hosszan tartó teljesítményért
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Fénypontok

PowerCyclone technológia

A PowerCyclone technológia erőteljes

porszívózási teljesítményt nyújt egy lepésben.

A levegő gyorsan áramlik a PowerCyclone

rendszerbe, és tovább gyorsul a hajlított

légcsatornában, hogy hatékonyan

különválassza a port a levegőtől.

Innovatív felmosórendszer

Az egyedülálló felmosórendszer szabályozza a

vízmennyiséget, így folyamatosan optimális

nedvességszintet biztosít a takarítás során,

bármilyen keménypadlón.

TriActive Turbo szívófej

A TriActive Turbo szívófej erőteljes

teljesítményt biztosít keménypadlón és

szőnyegeken. Egy motorral hajtott kefe és az

optimalizált módon áthaladó légáram felszedi

az összes port és szöszt egy menetben.

3 rétegű szűrő

A 3 rétegű, mosható szűrő az allergének – pl.

pollen, állatszőr és por – több mint 90%-át

felfogja a tiszta levegő érdekében.

Vezeték nélküli takarítás

Vezeték nélkül, szabadon takaríthat bármilyen

típusú padlót, ahol csak akar.

Hatékony az állatszőrrel szemben

A motorral hajtott kefével ellátott TriActive

Turbo szívófejnek köszönhetően, mostantól az

állatszőrt eltávolíthatja a kanapékról, párnákról

és egyéb textíliákról. Állattartóknak ideális.

Hatékony lítium-ion akkumulátor

Vezeték nélküli takarítás nagy teljesítményű,

18 V-os lítium-ion akkumulátorral a 40 perces

működési időért. A vezeték többé már nem

jelent akadályt, mindenféle nehézség nélkül

könnyen kitakaríthatja a különböző szobákat.

Egy lépésben üríthető portartály

Az új, porzsák nélküli PowerPro Aqua porszívó

portartályából anélkül távolíthatja el a port,

hogy a piszokhoz kellene érnie.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Feszültség: 18 V

Működési idő: 40 perc

Zajszint: 83 dB

Tisztítható felület nagysága/víztartály: 50 m²

Töltési idő: 5 óra

Felhasználhatóság

Tisztavíztartály maximális űrtartalma: 0,2 L

Formatervezés

Kiviteli jellemzők: be-ki

Szín: Fekete

Szűrőrendszer

Kimeneti levegőszűrő: Habszűrő

Portartály kapacitása: 0,6 L

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: 2 mikroszálas párna

Normál szívófej: TriActive Turbo szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 200 x 250

(talajjal érintkező felület); 1150 (magasság) mm

Készülék tömege: 4,7 kg

* A használati gyakoriságtól függően ajánlott 3-6

havonta kicserélni. A csomag 2 mikroszálas párnát

tartalmaz. A www.philips.com weboldalon megnézheti,

hol vásárolhat mikroszálas párnát. Más márka

mikroszálas párnáinak használata estén nem tudjuk

garantálni az optimális tisztítási eredményt.
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