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Odkurza i myje za jednym pociągnięciem
Zawsze pod ręką, aby szybko usunąć codzienne zabrudzenia

Philips PowerPro Aqua to nowy odkurzacz bezprzewodowy o dużej mocy, który

umożliwia również sprzątanie na mokro. Łączy w sobie odkurzanie i czyszczenie

na mokro, co zapewnia szybkie usuwanie codziennych zabrudzeń. Dołączany

system czyszczenia na mokro pozwala zdecydować, czy chcesz tylko odkurzać,

czy za jednym razem odkurzać i czyścić mopem!

Sprzątanie codziennych zabrudzeń za pomocą odkurzacza i mopa

Technologia PowerCyclone zapewnia wysoką wydajność odkurzania

Nowy system czyszczenia na mokro o optymalnej wilgotności dla twardych podłóg

Nasadka TriActive Turbo zapewnia dużą efektywność odkurzania dywanów

3-warstwowy filtr wyłapuje mikrodrobinki

Poręczne i wygodne urządzenie do codziennego użytkowania

Zmechanizowana szczotka nasadki dokładnie zbiera sierść

Bezprzewodowe odkurzanie: swoboda sprzątania w każdym miejscu

Trwały akumulator litowo-jonowy 18 V zapewnia długie działanie

Odkurzacz bezworkowy — opróżnianie pojemnika na kurz jednym ruchem

Błyskawiczny montaż systemu czyszczenia na mokro

Duża swoboda manewrowania i niewielka waga zapewniają wygodę podczas

użytkowania

Do użytku na wszystkich podłogach

Zmywalny filtr piankowy zapewnia wysoką trwałość
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Zalety

Technologia PowerCyclone

Technologia PowerCyclone zapewnia dużą

efektywność odkurzania za jednym

pociągnięciem. Powietrze szybko wpływa do

komory PowerCyclone i przyspiesza dzięki

zakrzywionemu przepustowi, co skutecznie

oddziela powietrze od kurzu.

Innowacyjny system czyszczenia na mokro

Wyjątkowy system czyszczenia na mokro

kontroluje uwalnianie wody, aby zapewnić

optymalną wilgotność podczas mycia

wszystkich twardych podłóg.

Nasadka TriActive Turbo

Nasadka TriActive Turbo zapewnia dużą

skuteczność odkurzania twardych podłóg i

dywanów. Zmechanizowana szczotka i

zoptymalizowany przepływ powietrza

zapewniają zbieranie wszelkich zabrudzeń i

kłaczków za jednym pociągnięciem.

3-warstwowy filtr

3-warstwowy, zmywalny filtr może wyłapać

>90% alergenów, takich jak pyłki, sierść i kurz,

zapewniając czyste powietrze.

Bezprzewodowe odkurzanie

Bez przewodu można swobodnie odkurzać

wszystkie rodzaje podłóg w każdym miejscu.

Skuteczne zbieranie sierści

Nasadka TriActive Turbo wyposażona w

zmechanizowaną szczotkę umożliwia zbieranie

sierści z kanap, poduszek i innych tkanin.

Doskonale nadaje się dla właścicieli zwierząt

domowych.

Trwały akumulator litowo-jonowy

Bezprzewodowe odkurzanie dzięki

akumulatorowi litowo-jonowemu o dużej mocy

(18 V), umożliwiającemu pracę przez 40 minut.

Przewód nie stanowi już bariery — można

łatwo i bezproblemowo sprzątać w różnych

pomieszczeniach.

Opróżnianie pojemnika na kurz jednym

ruchem

Nowy odkurzacz bezworkowy PowerPro Aqua

umożliwia opróżnianie pojemnika na kurz bez

konieczności dotykania kurzu.

Odłączany system czyszczenia na mokro

Dzięki magnesom na zbiorniku wody system

czyszczenia na mokro można łatwo przypiąć

do nasadki i odpiąć

Niewielka waga i swoboda manewrowania

Duża swoboda manewrowania i niewielka

waga odkurzacza PowerPro Aqua zapewniają

wygodę podczas użytkowania.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Wydajność

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-Ion

Napięcie baterii: 18 V

Czas pracy: 40 minuta(y)

Poziom głośności: 83 dB

Powierzchnia, którą można wyczyścić na 1

zbiorniku: 50 m²

Czas ładowania: 5 godzin

Parametry użytkowe

Pojemność zbiornika czystej wody (maks.):

0,2 L

Wzornictwo

Stylistyka: Wł./Wył.

Kolor: Czarny

Filtracja

Filtr wylotowy: Filtr piankowy

Pojemność pojemnika na kurz: 0,6 L

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: 2 wkładki z mikrofibry

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Turbo

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W): 200 x 250

(przy podłodze); 1150 (wysokość) mm

Waga produktu: 4,7 kg

* Zbiera ponad 95% bardzo drobnych cząsteczek o

wielkości nawet 0,3 mikrona (µ). Wiele

mikroorganizmów, takich jak bakterie, alergeny i pyłki,

jest w przybliżeniu tej wielkości.
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