
 

Hệ thống hút bụi và lau

nhà

PowerPro Aqua

 

3 trong 1

Hút bụi và lau sàn

18 V

 

FC6404/01

Hút bụi và lau sàn chỉ trong một lần di chuyển
Cầm thuận tiện để nhanh chóng lau dọn vết bẩn mỗi ngày

PowerPro Aqua mới chạy không dây (Li-Ion), mạnh mẽ, đa năng 3 trong 1 giúp bạn nhanh chóng

lau dọn vết bẩn mỗi ngày. Máy hút bụi không túi thích hợp cho mọi loại sàn, có bộ phận tay cầm

để  vệ  sinh bề mặt sô pha, ghế hay các góc nhỏ, cùng với hệ  thống lau sàn giúp lau chùi các vệ t

nước ẩm ướt.

Làm sạch vết bẩn mỗi ngày vớ i hệ  thống hút bụi và lau sàn

Công nghệ  PowerCyclone cho hiệu suất hút cao

Hệ  thống lau sàn mới với độ ướt tối ưu cho tất cả các sàn cứng

Bộ phận cầm tay để  hút bụ i trên đồ nộ i thất và các góc khó tiếp cận

Đầu hút TriActive Turbo cho hiệu suất cao trên thảm

Công nghệ  lọc 3 lớp chặn đượ c các hạt vi mô

Luôn sẵn sàng và thuận tiện cho nhu cầu sử  dụng hàng ngày

Bàn chả i có gắn động cơ của đầu hút sẽ loạ i bỏ hoàn toàn lông thú nuôi

Hút bụ i không dây để  tự do làm sạch mọ i nơi

Không túi: trút sạch bụ i ra khỏ i thùng trong một bước

Pin Lithium Ion 18 V mạnh mẽ cho tuổ i thọ cao

Thích hợp sử dụng trên tất cả các sàn

Tháo/lắp hệ  thống lau sàn ngay tức thời để  lau ướt

Khả năng cơ động cao và trọng lượng nhẹ  để  cầm dễ dàng



Hệ thống hút bụi và lau nhà FC6404/01

Những nét chính

Công nghệ  PowerCyclone

Công nghệ  PowerCyclone mang lạ i hiệu quả hút cao

trong một lần hút. Không khí nhanh chóng đi vào

PowerCyclone và đượ c đẩy nhanh hơn qua đường dẫn

khí cong để  phân tách bụ i ra khỏ i không khí một cách

hiệu quả .

Hệ  thống lau sàn cả i tiến

Hệ  thống lau sàn độc đáo kiểm soát việc tháo nước để

duy trì độ ướt tối ưu cho tất cả các sàn cứng trong khi

lau dọn.

Đi kèm bộ phận cầm tay

Bộ phận cầm tay để  hút bụ i trên đồ nộ i thất và các góc

khó tiếp cận

Đầu hút TriActive Turbo

Đầu hút TriActive Turbo cung cấp hiệu suất mạnh mẽ

trên sàn cứng và thảm. Bàn chả i có gắn động cơ và

luồng không khí tối ưu có thể  hút tất cả bụ i bẩn trong

một lần hút.

Bộ lọc 3 lớp

Bộ lọc rửa đượ c 3 lớp có thể  chặn đượ c >90% các

chất gây dị ứng như phấn hoa, lông thú nuôi và bụ i,

mang lạ i bầu không khí trong lành hơn.

Hiệu quả trên lông động vật

Nhờ có đầu hút TriActive Turbo với bàn chả i chạy bằng

động cơ, bạn có thể  hút lông thú nuôi trên ghế dài,

đệm và các loạ i vả i khác. Lý tưởng cho người nuôi thú

cưng.

Hút bụi không dây

Không có dây, tự do làm sạch bất cứ nơi nào bạn muốn

trên mỗ i loạ i sàn nhà.

Trút sạch bụi ra khỏi thùng chỉ trong một bước

Máy hút bụ i PowerPro Aqua không túi mới giúp bạn đổ

bỏ bụ i ra khỏ i thùng mà không phả i chạm vào bụ i bẩn.

Pin Lithium Ion công suất cao

Vận hành không dây với pin Lithium Ion 18 V mạnh mẽ

trong thời gian chạy 40 phút. Dây cáp không còn là rào

cản nữa và bạn có thể  làm sạch các phòng khác nhau dễ

dàng và nhanh chóng.

Thích hợp sử  dụng trên tất cả các sàn

Hút sạch bụ i trên sàn gỗ và thảm. Hoặc lắp ngăn chứa

nước để  lau chùi các sàn cứng.
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Các thông số

Hiệu suất

Kiểu pin: Li-ion

Điện áp pin: 18 V

Thờ i gian sạc: 5 giờ

Bộ phận lau sàn: Hệ  thống lau sàn độc đáo

Thờ i gian chạy: 40 phút

Độ phủ bề mặt trên mỗi ngăn:

50 m²

Mức công suất âm thanh: 83 dB

Khả năng sử  dụng

Dung tích ngăn chứa nước sạch (tối đa): 0,2 l

Các loại chất tẩy rửa có thể  sử  dụng: chất tẩy rửa trong

hoặc chỉ cần nước

Thiết kế

Màu sắc: Nưới điện giả i

Đặc điểm thiết kế: Tháo/lắp hệ  thống lau sàn ngay tức

thời

Lọc

Dung tích chứa bụi: 0,6 l

Bộ lọc thoát khí: Bộ vi lọc

Hệ  thống lọc: Tác động lốc xoáy 3 tầng

Đầu hút và phụ kiện

Phụ kiện đi kèm: Công cụ  có kẽ hở , 2 tấm đệm vi sợ i,

Bàn chả i 2 trong 1

Đầu hút tiêu chuẩn: Đầu hút TriActive Turbo

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao):

250x180x1160 mm

Trọng lượng của sản phẩm: 4,7 kg

* Nên thay thế 3-6 tháng một lần tùy theo tần suất sử dụng. Đi kèm 2

tấm đệm vi sợi trong gói. Bạn có thể truy cập www.philips.com để tìm

nơi mua tấm đệm vi sợi . Chúng tôi không thể đảm bảo hiệu quả làm

sạch tối ưu nếu bạn sử dụng tấm đệm vi sợi của các nhãn hiệu khác.
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