
 

Вертикална

прахосмукачка

PowerPro Aqua

  "2 в 1"

Едновременно обира прах и измива

18 V

 

FC6402/01

Засмуква прах и измива, с едно движение
Винаги подръка за бързо ежедневно почистване

Новата Philips PowerPro Aqua е мощна безкабелна прахосмукачка, която извършва вакуумно

и мокро почистване. Тя съчетава вакуумно почистване и измиване с вода за бързо

ежедневно почистване. Лесно поставяне/сваляне на системата за измиване с вода, за да

използвате само функцията за вакуумно почистване или можете да съчетаете и двете

функции едновременно!

Вакуумно и мокро почистване

Технология PowerCyclone за висока ефективност при събиране на прах

Иновативна система за миене с оптимална влажност за всички твърди подови настилки

Накрайник TriActive Turbo за изключително почистване на килими

3-слоен филтър с технология, улавяща микрочастици

Винаги подръка и удобна за ежедневна употреба

Четката с електрозадвижване на накрайника премахва отлично косми от домашни любимци

Безкабелно почистване: свободата да почиствате навсякъде

Мощна 18 V литиево-йонна батерия за продължителна работа

Без торбичка: изпразване на отделението за прах с едно движение

Лесно включване/изключване на системата за почистване с вода за мокро почистване

Изключителна маневреност и лекота за лесна употреба

Подходяща за почистване на всякакви видове подови настилки

Изключително дълготраен миещ се пенест филтър
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Акценти

Технология PowerCyclone

Технологията PowerCyclone осигурява високи

резултати при почистване с едно движение.

Въздухът навлиза бързо в PowerCyclone и се ускорява

допълнително през извития въздухопровод за

ефективно разделяне на праха от въздуха.

Иновативна система за миене

Уникалната система за измиване контролира

освобождаването на водата, за да се поддържа

оптимална влажност при почистването на всички

твърди подови повърхности през цялото време на

почистването.

Накрайник TriActive Turbo

Накрайникът TriActive Turbo осигурява изключително

почистване на твърди подови настилки и килими.

Моторизираната четка и оптимизираният въздушен

поток събират цялата мръсотия и прах с едно

движение.

3-слоен филтър

3-слоен миещ се филтър може да улавя >90% от

алергените, като полени, косми от домашни любимци

и прах, за чист въздух.

Ефективна за косми от животни

Благодарение на накрайника TriActive Turbo с четка с

електрозадвижване вече можете да премахвате

косми от домашни любимци от дивани, възглавници и

други тъкани. Идеална за собственици на животни.

Безкабелно почистване

Без кабела сте свободни да почиствате където

пожелаете върху всякакъв вид подови настилки.

Мощна литиево-йонна батерия

Безкабелно почистване с мощна 18 V литиево-йонна

батерия и 40 минути време за работа. Кабелът вече

не е пречка и можете лесно да почиствате всички

помещения без затруднения.

Изпразване на отделението за прах с едно

движение

С новата прахосмукачка без торбичка PowerPro Aqua,

прахта се изхвърля от контейнера за прах, без да

сте в досег с мръсотията.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Представяне

Тип батерия: Литиево-йонна

Напрежение на батерията: 18 V

Продължителност на работа: 40 минути

Ниво на силата на звука: 83 dB

Един резервоар вода почиства повърхност:

50 м²

Време за зареждане: 5 час(а)

Употреба

Капацитет на резервоара за чиста вода (макс.): 0,2 л

Дизайн

Компоненти на конструкцията: Вкл./Изкл.

Цвят: Сиво

Филтриране

Изходящ филтър: Пенест филтър

Вместимост за прах: 0,6 л

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: 2 подложки от микрофибър

Стандартен накрайник: Накрайник TriActive Turbo

Устойчивост

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 200 x 250

(повърхнина на основата); 1150 (височина) мм

Тегло на продукта: 4,7 кг

* Препоръчва се подмяна на всеки 3 до 6 месеца в зависимост от

честотата на ползване. В комплекта са включени 2 подложки от

микрофибър и можете да проверите на www.philips.com, за да

откриете от къде да закупите подложки от микрофибър. Не

можем да гарантираме оптимални резултати при почистване при

използване на подложки от микрофибър на други марки.
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