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Dammsuger och moppar i ett enda svep
Alltid nära till hands för daglig rengöring

Den nya sladdlösa (Li-Ion) PowerPro Aqua är ett kraftfullt 3-i-1 verktyg för att

handskas med daglig rengöring. En dammsugare utan påse för alla golv, en

handdammsugare för ytor som soffa, fåtölj eller hörn och ett moppsystem för att

rengöra fuktig smuts.

Daglig rengöring med både dammsugare och mopp

PowerCyclone-teknik för höga dammsugarprestanda

Nytt moppningssystem med optimal fukt för alla hårda golv

Handdammsugare för dammsugning av möbler och svåråtkomliga hörn

TriActive-turbomunstycke för kraftfulla prestanda på mattor

Mikropartiklar fångas upp med filter i tre lager

Alltid behändigt nära till hands för daglig användning

Munstyckets motoriserade borste tar grundligt bort hår från husdjur

Sladdlös städning: så att du enkelt kan göra rent överallt

Utan påse: Tömning av dammbehållaren i ett enda steg

Kraftfullt 18 V-litiumjonbatteri för längre drifttid

Kan användas på alla typer av golv

Snabbt moppsystem med enkel av- och påknäppning för våtrengöring

Lätt att manövrera och enkel att hantera
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Funktioner

PowerCyclone-teknik

PowerCyclone-tekniken ger höga

dammsugningsresultat med en gång. Luften

går snabbt in i PowerCyclone och accelereras

ytterligare genom det böjda luftröret så att

dammet effektivt separeras från luften.

Innovativa moppningssystem

Det unika moppningssystemet kontrollerar

vattenutsläppet för optimal fukt för alla hårda

golv under hela rengöringen.

Handdammsugare medföljer

Handdammsugare för dammsugning av möbler

och svåråtkomliga hörn

TriActive-turbomunstycke

TriActive-turbomunstycket levererar kraftfull och

professionell rengöring både på hårda golv och

mattor. Den motoriserade borsten och det

optimerade luftflödet suger snabbt upp all

smuts och allt damm.

Filter i tre lager

Tre lager tvättbart filter kan fånga > 90 % av

allergener som pollen, hår från husdjur och

damm, så att luften blir ren.

Effektiv mot djurhår

Med TriActive-turbomunstycket med de

motoriserade borsten ta du bort djurhår från

soffor, kuddar och textilier. Perfekt för djurägare.

Sladdlös städning

När du slipper sladdar kan du städa överallt

och på alla typer av golv.

Tömning av dammbehållaren i ett steg

I den nya dammsugaren PowerPro Aqua utan

påse tömmer du dammet från dammbehållaren

utan att behöva röra smutsen.

Kraftfullt litiumjonbatteri

Sladdlös städning med kraftfulla 18 V

litiumjonbatterier med drifttid på 40 minuter.

Nu kan du enkelt städa i olika rum utan att

behöva byta kontaktuttag.
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Specifikationer

Prestanda

Batterityp: Litiumjon

Batterispänning: 18 V

Laddningstid: 5 timmar

Moppningselement: Unikt moppsystem

Drifttid: 40 minuter

Yttäckning per tank: 50 m²

Ljudnivå: 83 dB

Användbarhet

Maxkapacitet för vattentanken för rent vatten

(max): 0,2 L

Rengöringsmedel som kan användas:

rengöringsmedel eller bara vatten

Design

Färg: Aquablå

Designegenskaper: På/av

Filtrering

Dammkapacitet: 0,6 L

Utblåsfilter: Mikrofilter

Filtersystem: Cykloniskt flöde i tre steg

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, 2

mikrofiberkuddar, 2-i-1-borste

Standardmunstycke: TriActive-turbomunstycke

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 250 x 180 x

1160 mm

Produktens vikt: 4,7 kg

* Bör bytas ut var tredje till sjätte månad beroende på

användningsfrekvens. Två mikrofiberkuddar ingår i

förpackningen. Mer information om var du kan hitta

mikrofiberkuddar finns på www.philips.se. Vi kan inte

garantera optimala rengöringsresultat om

mikrofiberkuddar från andra tillverkare används.
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