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Støvsuger og mopper i én omgang
Alltid lett tilgjengelig, slik at du raskt kan rengjøre daglig søl

Nye og trådløse (Li-Ion) PowerPro Aqua er et kraftig 3-i-1 verktøy som tar seg av

daglig rot. En støvsuger uten pose for alle gulv, en håndstøvsuger for overflater

som sofaer, stoler eller hjørner, og et moppesystem for å rengjøre søl.

Rengjør daglig søl med støvsuger og mopp

PowerCyclone-teknologi for en støvsuger med høy ytelse

Nytt moppesystem med optimal fuktighet til alle harde gulv

Håndstøvsuger for støvsuging av møbler og hjørner som er vanskelige å nå

TriActive Turbo-munnstykke for kraftig ytelse på tepper

3-lags filter som fanger opp mikropartikler

Alltid lett tilgjengelig og svært praktisk for daglig bruk

Munnstykkets motoriserte børste fjerner dyrehår grundig

Trådløs rengjøring overalt

Uten pose: tømming av støvbeholder i ett trinn

Kraftig litium-ion-batteri på 18 V for lang driftstid

Kan brukes på alle gulv

Moppesystem for våtrengjøring som enkelt klikkes av og på

Enkel å bruke takket være den lette vekten og god styring
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Høydepunkter

PowerCyclone-teknologi

PowerCyclone-teknologi støvsuger godt i én

omgang. Luften går raskt inn i PowerCyclone

og akselereres videre gjennom den buede

luftpassasjen for å effektivt skille støvet fra

luften.

Innovativt moppesystem

Det unike moppesystemet styrer vannutslippet,

slik at optimal fuktighet til alle harde gulv

opprettholdes under rengjøringen.

Håndstøvsuger følger med

Håndstøvsuger for støvsuging av møbler og

hjørner som er vanskelige å nå

TriActive Turbo-munnstykke

TriActive-turbomunnstykket gir deg kraftig

rengjøringsytelse på harde gulv og tepper. Den

motoriserte børsten og den optimaliserte

luftstrømmen samler opp alt av skitt og lo i én

omgang.

3-lags filter

3-lags vaskbart filter kan fange opp > 90 % av

allergener som pollen, dyrehår og støv, noe

som gir ren luft.

Effektiv på dyrehår

Takket være TriActive Turbo-munnstykket med

motorisert børste kan du fjerne dyrehår fra

sofaer, puter og andre stoffer. Ideell for

dyreeiere.

Rengjøring uten strømledning

Du kan rengjøre alle typer gulv helt fritt, siden

du ikke må dra rundt på en ledning.

Tømming av støvbeholder i ett trinn

Med den nye PowerPro Aqua-støvsugeren uten

pose kan du tømme støvbeholderen uten å

komme i kontakt med skitten.

Kraftig li-ion-batteri

Trådløs rengjøring ved hjelp av et kraftig li-ion-

batteri på 18 V for driftstid på 40 minutter. Nå er

ikke ledningen lenger en hindring, og du kan

enkelt rengjøre i ulike rom uten problemer.
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Spesifikasjoner

Ytelse

Batteritype: Li-ion

Batterispenning: 18 V

Ladetid: 5 time(r)

Moppeelement: Unikt moppesystem

Kjøretid: 40 minutt(er)

Overflatedekning per vannbeholder: 50 m²

Lydnivå: 83 dB

Brukervennlighet

Kapasitet på vannbeholder for rent vann

(maks.): 0,2 L

Rengjøringsmidler som kan brukes: klare

vaskemidler eller bare vann

Utforming

Farge: Elektrisk akvamarin

Funksjoner: Av/på

Filtrering

Støvkapasitet: 0,6 L

Utblåsningsfilter: Mikrofilter

Filtersystem: 3-trinns virvlende funksjon

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, To

mikrofiberputer, 2-i-1-børste

Standardmunnstykke: TriActive Turbo-

munnstykke

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

250 x 180 x 1160 millimeter

Vekt, produkt: 4,7 kg

* Anbefalt å byttes ut hver 3.–6. måned avhengig av

bruk. 2 mikrofiberputer er inkludert i pakken, og du kan

gå til www.philips.com for å finne ut hvor du kan kjøpe

mikrofiberputene. Vi kan ikke garantere optimale

rengjøringsresultater hvis du bruker mikrofiberputer av

et annet merke.
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