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Sesa in čisti hkrati.
Vedno pri roki za hitro čiščenje vsakdanjih nečistoč

Novi brezžični Philips PowerPro Aqua je zmogljiv brezžični sesalnik, ki omogoča

tudi mokro čiščenje. Z njim lahko sesate in očistite vsakdanje nečistoče. Sistem za

mokro čiščenje lahko enostavno pritrdite/odstranite in samo sesate ali sesate in

čistite hkrati.

S sesanjem in mokrim čiščenjem očisti vsakdanje nečistoče

Tehnologija PowerCyclone za visoko učinkovitost sesanja

Novi sistem za pomivanje z optimalno vlago za vse vrste trdih tal

Nastavek TriActive Turbo za učinkovito sesanje preprog

Tehnologija 3-slojnega filtra zajame mikrodelce

Vedno pri roki, priročno za vsakodnevno uporabo

Motorizirana krtača nastavka temeljito odstranjuje živalske dlake

Brezžično čiščenje: svoboda čiščenja v vseh prostorih

Zmogljiva 18 V litij-ionska baterija za dolg čas uporabe

Brez vrečke: posoda s prahom se izprazni v enem koraku

Sistem za mokro čiščenje lahko v trenutku pritrdite/odstranite

Okretnost in nizka teža omogočata enostavno uporabo

Primeren za uporabo na vseh vrstah tal

Pralni penasti filter za dolgotrajno učinkovitost
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Značilnosti

Tehnologija PowerCyclone

Tehnologija PowerCyclone omogoča visoko

učinkovitost sesanja v enem koraku. Zrak hitro

vstopi v PowerCyclone, kjer se pospešeno giba

skozi ukrivljene kanale, da učinkovito loči prah

od zraka.

Inovativen sistem za pomivanje

Edinstveni sistem za pomivanje nadzoruje

sprostitev vode, kar zagotavlja optimalno vlago

pri čiščenju vseh vrst trdih tal.

Nastavek TriActive Turbo

Nastavek TriActive Turbo zagotavlja učinkovito

sesanje trdih tal in preprog. Motorizirana krtača

in optimiran pretok zraka z eno potezo

zajameta ves prah in vlakna.

3-slojni filter

Pralni 3-slojni filter lahko zajame več kot 90 %

alergenov, kot so cvetni prah, dlake hišnih

ljubljenčkov in prah, za res čist zrak.

Učinkovito na živalskih dlakah

Z nastavkom TriActive Turbo z motorizirano

krtačo lahko odstranite živalske dlake s kavčev,

blazin in drugih tkanin. Idealno za lastnike

malih živali.

Brezžično čiščenje

Z brezžičnim aparatom lahko čistite, kjerkoli

hočete in na vseh vrstah tal.

Zmogljiva litij-ionska baterija

Zmogljiva 18 V litij-ionska baterija omogoča

40 minut neprekinjenega brezžičnega sesanja.

Kabel vas ne ovira več in enostavno lahko

čistite različne prostore.

Posoda s prahom se izprazni v enem koraku

Pri novem sesalniku brez vrečke PowerPro

Aqua posodo s prahom izpraznite brez

dotikanja prahu.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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Specifikacije

Zmogljivost

Vrsta baterije: Litij-ionska

Napetost baterije: 18 V

Čas delovanja: 40 minut

Glasnost: 83 dB

Velikost očiščene površine na zbiralnik: 50 m²

Čas polnjenja: 5 ur

Uporabnost

Zmogljivost zbiralnika za čisto vodo (največ):

0,2 L

Zasnova

Značilnosti zasnove: Vklop-izklop

Barva: siva

Filtriranje

Izhodni filter: Penasti filter

Zmogljivost za prah: 0,6 L

Nastavki

Priloženi pribor: 2 blazinici iz mikrovlaken

Standardni nastavek: Nastavek TriActive Turbo

Prijaznost do okolja

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 200 x 250

(velikost na tleh); 1150 (višina) mm

Teža izdelka: 4,7 kg

* Priporočamo zamenjavo vsake 3–6 mesecev, odvisno

od pogostosti uporabe. V paketu sta priloženi sta 2

blazinici iz mikrovlaken; na spletni strani

www.philips.com lahko poiščete, kje kupite blazinice iz

mikrovlaken. Če uporabite blazinice iz mikrovlaken

drugih znamk, ne moremo zagotoviti optimalnih

rezultatov čiščenja.
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