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Aspira e lava num só passagem
Sempre à mão para limpar rapidamente a sujidade diária

O novo Philips PowerPro Aqua é um aspirador sem fios potente que também

limpa com água. Combina a aspiração e a lavagem para limpar a sujidade diária

mais rapidamente. Sistema de lavagem de encaixe/desencaixe fácil para aspirar

apenas ou aspirar e lavar numa só passagem!

Limpa a sujidade diária aspirando e lavando

Tecnologia PowerCyclone para um alto desempenho de aspiração

Novo sistema de lavagem com nível de humidade perfeito para todos os pavimentos

Escova TriActive turbo para desempenho potente em carpetes

A tecnologia de filtro de 3 camadas recolhe micropartículas

Sempre à mão e prático para utilização diária

A escova motorizada remove cuidadosamente pêlos de animais domésticos

Limpeza sem fios: liberdade para limpar em qualquer local

Potente bateria de iões de lítio de 18 V para um tempo de funcionamento longo

Sem saco: esvaziamento do recipiente do pó num só passo

Sistema de lavagem de encaixe/desencaixe instantâneo para limpeza a húmido

Fácil de manobrabilidade e peso leve para fácil manuseamento

Adequado para utilização em todos os tipos de piso

Filtro em espuma lavável para um desempenho duradouro
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Destaques

Tecnologia PowerCyclone

A tecnologia PowerCyclone proporciona um

desempenho de aspiração potente numa só

passagem. O ar entra rapidamente no

PowerCyclone e é acelerado ainda mais na

passagem de ar curvada para separar

eficazmente o pó do ar.

Sistema de lavagem inovador

O sistema de lavagem exclusivo controla a

libertação de água para manter um nível de

humidade perfeito para todos os pavimentos

ao longo da limpeza.

Escova TriActive Turbo

A escova TriActive turbo proporciona um

desempenho potente em pavimentos e

carpetes. A escova motorizada e o fluxo de ar

optimizado recolhem toda a sujidade e cotão

numa só passagem

Filtro de 3 camadas

O filtro lavável de 3 camadas pode reter >90%

dos alergénios como pólen, pêlo de animais e

pó, para obter um ar limpo.

Limpeza sem fios

Sem o fio, tem liberdade para limpar onde

desejar em todos os tipos de piso.

Eficiente em pêlos de animais

Graças à escova TriActive Turbo com uma

escova motorizada, agora pode remover pêlos

de animais de sofás, almofadas e outros

tecidos. Ideal para quem tem animais de

estimação.

Potente bateria de iões de lítio

Bateria potente de iões de lítio de 18 V para

autonomia de funcionamento de 40 minutos

sem fios. Agora, o cabo deixou de ser uma

barreira e pode limpar facilmente as diferentes

divisões sem incómodos.

Esvaziamento do recipiente do pó num só

passo

Com o novo aspirador sem saco PowerPro

Aqua, elimina o pó do recipiente do pó sem

entrar em contacto com a sujidade.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Performance

Tipo de bateria: Iões de lítio

Voltagem da pilha: 18 V

Tempo de funcionamento: 40 minuto(s)

Nível da potência sonora: 83 dB

Superfície abrangida por depósito: 50 m²

Tempo de carga: 5 hora(s)

Facilidade de utilização

Capacidade (máx.) do depósito de água limpa:

0,2 l

Design

Características de design: Ligar/desligar

Cor: Preto

Filtragem

Filtro exaustor: Filtro em espuma

Capacidade de pó: 0,6 l

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: 2 bases em microfibra

Escova standard: Escova TriActive Turbo

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 200 x 250

(superfície no solo); 1150 (altura) mm

Peso do produto: 4,7 kg

* Capta mais 95% das partículas ultra finas, mesmo com

tamanhos de 0,3 mícrones (µ). Muitos

microorganismos, como bactérias, alergénios e

pólenes, têm aproximadamente este tamanho.
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