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Imuroi ja moppaa yhdellä kertaa
Aina käden ulottuvilla, päivittäiseen siivoukseen

Uusi johdoton (litiumioniakulla varustettu) PowerPro Aqua on tehokas 3-in-1-

työkalu jokapäiväiseen imurointiin. Pölypussiton pölynimuri sopii kaikille

lattiapinnoille. Rikkaimurilla voit imuroida sohvien ja tuolien lisäksi ahtaatkin

nurkat. Moppausjärjestelmä poistaa kostean pölyn.

Puhdista päivittäiset tahrat imurin ja mopin yhdistelmällä

PowerCyclone-tekniikalla tehokas siivoustulos

Uusi moppausjärjestelmä – optimaalinen kosteus, sopii kaikille koville lattioille

Rikkaimuri huonekalujen ja hankalien nurkkien imurointiin

TriActive-turbosuutin mattojen tehokkaaseen puhdistukseen

Kolmikerroksinen suodatin vangitsee mikropartikkelit

Aina käden ulottuvilla ja valmiina käyttöön

Suuttimen moottoroitu harja poistaa eläinten karvat tehokkaasti

Johdottomalla laitteella siivoat missä vain

Pölypussiton: helposti tyhjennettävä pölysäiliö

Tehokas 18 V:n litiumioniakku takaa pidemmän käyttöajan

Sopii kaikille lattiapinnoille

Nopea märkäpuhdistus paikalleen napsautettavalla moppausjärjestelmällä

Kevyttä laitetta on helppo ja kätevä käyttää
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Kohokohdat

PowerCyclone-tekniikka

PowerCyclone-tekniikalla saat hetkessä

puhdasta jälkeä. Ilma tulee nopeasti

PowerCycloneen ja jatkaa salamannopeaa

kulkuaan kaarevaan ilmakanavaan, joka

poistaa pölyn ilmasta tehokkaasti.

Innovatiivinen moppausjärjestelmä

Ainutlaatuinen moppausjärjestelmä ohjaa

laitteen vedensaantia, jolloin kosteus on aina

optimaalinen koko siivouksen ajan. Sopii

kaikille koville lattiapinnoille.

Mukana rikkaimuri

Rikkaimuri huonekalujen ja hankalien nurkkien

imurointiin

TriActive-turbosuutin

TriActive-turbosuutin puhdistaa tehokkaimmin

kovat lattiapinnat ja matot. Moottoroitu harja ja

optimoitu ilmanvirtaus keräävät kaiken pölyn ja

nukan vain yhdellä vedolla.

Kolmikerroksinen suodatin

Kolmikerroksinen pestävä suodatin vangitsee

yli 90 % allergeeneista, kuten

siitepölyhiukkaset, eläinten karvat ja pölyn,

joten ilman on puhtaampi.

Siivoaa tehokkaasti eläinten karvat

TriActive-turbosuuttimen moottoroitu harja

poistaa eläinten karvat sohvasta, tyynyistä ja

muista kankaista. Ihanteellinen

lemmikkieläinten omistajille.

Johdotonta siivousta

Johdottomalla laitteella puhdistat kaikki

lattiapinnat missä vain

Helposti tyhjennettävä pölysäiliö

Uuden pölypussittoman PowerPro Aqua -

pölynimurin pölysäiliö voidaan tyhjentää

koskettamatta likaa.

Tehokas Li-ioniakku

Johdottomassa laitteessa on tehokas 18 V:n

litiumioniakku, jolla käytät laitetta jopa 40

minuuttia yhtäjaksoisesti. Kun johto ei rajoita

liikkumista, voit siirtyä helposti huoneesta

toiseen.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Akun/pariston tyyppi: Li-ioni

Jännite: 18 V

Latausaika: 5 tuntia

Moppausosa: Innovatiivinen

moppausjärjestelmä

Käyttöaika: 40 minuutti(a)

Yksi säiliöllinen puhdistaa: 50 m²

Äänentaso: 83 dB

Käytettävyys

Puhtaan veden säiliön tilavuus (enint.): 0,2 V

Käytettävät puhdistusaineet:: kirkas

puhdistusaine tai pelkkä vesi

Muotoilu

Väri: Sähkönsininen

Muotoiluominaisuudet: Virtakytkin

Suodatus

Pölykapasiteetti: 0,6 V

Poistosuodatin: Mikrosuodatin

Suodatinjärjestelmä: 3-vaiheinen tehokas

ilmankierto

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin,

2 mikrokuitutyynyä, 2-in-1-harja

Vakiosuutin: TriActive-turbosuutin

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 250x180x1160 mm

Tuotteen paino: 4,7 kg

* Vaihtoväliksi suositellaan käyttöasteen mukaan 3–6

kuukautta. Pakkaukseen kuuluu kaksi mikrokuitutyynyä.

Lisätietoja mikrokuitutyynyjen hankkimisesta on

osoitteessa www.philips.com. Philips ei takaa

optimaalista puhdistustulosta käytettäessä muiden

valmistajien mikrokuitutyynyjä.
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