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Vysává a vytírá jedním tahem
Vždy po ruce pro rychlý každodenní úklid

Nový bezdrátový (Li-Ion) vysavač PowerPro Aqua je výkonným pomocníkem 3 v 1

pro uklízení každodenního nepořádku. Bezsáčkový vysavač na podlahy, ruční

vysavač pro povrchy, jako jsou pohovky, židle nebo rohy a stírací systém pro

uklízení vlhké špíny.

Vysavač a mop se postarají o každodenní úklid

Technologie PowerCyclone zaručí špičkový výkon vysávání

Nový stírací systém s optimálním vlhčením pro všechny typy tvrdých podlah

Ruční přístroj na vysávání nábytku a obtížně přístupných rohů

3vrstvý filtr umožňuje zachycovat mikročástice

Vždy po ruce, pohodlné každodenní používání

Čištění bez kabelu pro neomezený pohyb

Bezsáčkový: vyprázdnění nádoby na prach v jediném kroku

Výkonný 18V Lithium Iontový akumulátor zaručuje dlouhý provoz

Vhodný na všechny podlahy

Nasazením nebo odejmutím stíracího systému můžete zahájit mokré čištění bez

čekání

Vysoká ovladatelnost a nízká hmotnost zajišťuje snadnou manipulaci
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Přednosti

Technologie PowerCyclone

Technologie PowerCyclone zaručí špičkový

výkon vysávání jedním tahem. Vzduch rychle

vstupuje do části PowerCyclone a je dále

prohnán zahnutým průchodem, kde dojde

k efektivnímu oddělení prachu od vzduchu.

Inovativní stírací systém

Jedinečný stírací systém reguluje uvolňování

vody a udržuje tak optimální vlhkost všech typů

tvrdých podlah po celou dobu čištění.

Včetně ručního přístroje

Ruční přístroj na vysávání nábytku a obtížně

přístupných rohů

3vrstvý filtr

3vrstvý omyvatelný filtr umí zachytit více než

90 % alergenů, jako jsou pyl, chlupy domácích

zvířat a prach, pro čistý vzduch.

Čištění bez kabelu

Bez kabelu máte volnost pohybu a můžete

čistit všechny typy podlah.

Vyprázdnění nádoby na prach v jediném

kroku

U nového bezsáčkového vysavače PowerPro

Aqua lze odstranit prach z nádoby na prach

bez nutnosti dotýkat se nečistot.

Výkonný Lithium Iontový akumulátor

S výkonným 18V lithium-iontovým

akumulátorem můžete vysávat bez kabelu až

40 minut. Kabel již není překážkou, takže

můžete bez problémů uklízet v různých

místnostech.

Vhodný na všechny podlahy

Vysávání všech tvrdých podlah a koberců. Stačí

nasadit nádržku na vodu pro vytírání všech

druhů tvrdých podlah.

Nasazení a odejmutí stíracího systému

Díky magnetům na nádržce na vodu můžete

stírací systém snadno nasadit nebo odejmout

z hubice.

Lehký a ovladatelný

Vysoká ovladatelnost a nízká hmotnost nových

vysavačů PowerPro Aqua zajišťují snadnou

manipulaci.
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Specifikace

Výkon

Typ baterie: Lithium-iontová

Napětí baterie: 18 V

Doba nabíjení: 5 hodin

Mopovací jednotka: Unikátní stírací systém

Doba chodu: 40 minut

Pokrytí plochy na jednu nádržku: 50 m²

Úroveň síly zvuku: 83 dB

Použitelnost

Kapacita nádržky na čistou vodu (max.): 0,2 L

Použitelné čisticí prostředky: čirý čisticí

prostředek nebo pouze voda

Design

Vlastnosti designu: Zapnuto–vypnuto

Barva: Džínová modrá

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 0,6 L

Výstupní filtr: Mikrofiltr

Filtrační systém: Třístupňový cyklónový účinek

Hubice a příslušenství

Obsahuje příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

2 polštářky z mikrovláken

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 250 x 180 x

1 160 mm

Hmotnost produktu: 4,7 kg

* Doporučujeme vyměnit každých 3–6 měsíců, podle

četnosti používání. Balení obsahuje 2 polštářky

z mikrovlákna. Místa, kde polštářky z mikrovlákna

zakoupíte, najdete na webu www.philips.com. Při

použití polštářků z mikrovlákna jiných značek

nemůžeme zaručit optimální výsledek čištění.
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