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Aspiră şi spală dintr-o mişcare
Mereu la îndemână pentru a curăţa rapid murdăria zilnică

Noul PowerPro Aqua de la Philips este un aspirator puternic fără fir, având şi

capacitate de curăţare umedă. Combină aspirarea şi ştergerea pentru a curăţa

rapid murdăria zilnică. Ataşează/detaşează cu uşurinţă sistemul de ştergere

pentru a aspira sau aspiră şi şterge dintr-o mişcare!

Curăţă murdăria zilnică prin intermediul aspiratorului şi mopului

Tehnologie PowerCyclone pentru performanţă ridicată de aspirare

Sistem inovator de ştergere cu umiditate optimă pentru toate suprafeţele dure

Cap de aspirare turbo TriActive, pentru cea mai bună performanţă de curăţare pe

covoare

Tehnologia filtrului cu 3 straturi captează microparticulele

Întotdeauna la îndemână şi uşor de utilizat în fiecare zi

Peria motorizată a capului de curăţare elimină complet părul de animale

Curăţare fără fir, libertatea de a curăţa oriunde

Baterie puternică litiu ion de 18 V, pentru utilizare sporită

Fără sac: compartiment de praf cu golire dintr-o singură operaţie

Sistem de ştergere cu ataşare/detaşare instantă prin click, pentru curăţare umedă

Manevrabilitate ridicată şi greutate redusă pentru utilizare uşoară

Adecvat pentru utilizare pe toate tipurile de suprafeţe

Filtru pentru spumă lavabil pentru performanţă de durată
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Repere

Tehnologie PowerCyclone

Tehnologia PowerCyclone asigură rezultate

superioare de aspirare într-o singură mişcare.

Aerul intră rapid în PowerCyclone şi este

accelerat prin trecerea curbată de aer, pentru a

separa în mod eficient praful de aer.

Sistem inovator de ştergere

Acest sistem unic de ştergere controlează

eliberarea apei pentru a menţine un nivel de

umiditate optim pentru toate suprafeţele dure

în timpul curăţeniei.

Cap de aspirare turbo TriActive

Capul de aspirare turbo TriActive asigură cea

mai bună performanţă de curăţare pe suprafeţe

dure şi covoare. Peria motorizată şi fluxul de

aer optimizat colectează toate impurităţile şi

scamele într-o singură mişcare.

Filtru cu 3 straturi

Filtrul lavabil cu 3 straturi poate capta peste 90

% din alergeni, cum ar fi polenul, părul de

animale şi praful, pentru un aer curat.

Curăţare fără fir

Fără cablu, ai libertatea de a curăţa oriunde

doreşti, pe orice tip de suprafaţă.

Eficient pentru părul de animale

Datorită capului de curăţare turbo TriActive cu o

perie motorizată, poţi acum elimina părul de

animale de pe canapele, pernuţe şi ale

materiale. Ideal pentru deţinătorii de animale

de companie.

Baterie puternică litiu ion

Curăţare fără fir cu bateria puternică litiu ion de

18 V pentru o durată de 40 minute. Cablul nu

mai reprezintă un obstacol şi poţi curăţa cu

uşurinţă mai multe camere, fără complicaţii.

Compartiment de praf cu golire dintr-o

singură operaţie

Cu noul aspirator fără sac PowerPro Aqua este

uşor de golit compartimentul de praf, fără a

intra în contact cu mizeria.

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Performanţă

Tip baterie: Li-ion

Tensiune baterie: 18 V

Durată de funcţionare: 40 minute

Nivel de zgomot: 83 dB

Suprafaţă acoperită per rezervor: 50 m²

Durată de încărcare: 5 ore

Comoditate a utilizării

Capacitate rezervor de apă curată (max.):

0,2 l

Design

Caracteristici de design: Ataşabil-detaşabil

Culoare: Negru

Filtrare

Filtru de evacuare: Filtru pt. spumă

Capacitate praf: 0,6 l

Capete de aspirare şi accesorii

Accesorii incluse: 2 bureţi din microfibră

Duză principală: Cap de aspirare turbo

TriActive

Durabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 200 x 250

(suprafaţă la sol); 1150 (înălţime) mm

Greutate produs: 4,7 kg

* Se recomandă înlocuirea la fiecare 3-6 luni, în funcţie

de frecvenţa de utilizare. 2 bureţi din microfibră sunt

incluşi în pachet şi poţi consulta www.philips.com

pentru a afla de unde poţi cumpăra bureţi din

microfibră. Nu putem garanta rezultate de curăţare

optime dacă se folosesc bureţi din microfibră de altă

marcă.
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