Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2019, November 2)
Kézi porszívó nyéllel
• 360°-os szívófej
• 25,2 V, akár 65 perc üzemidő
• 2 az 1-ben: porszívó és kézi porszívó
• TurboPet szívófej

FC6823/01

A leggyorsabb vezeték nélküli takarítási élmény*
360°-os szívófejjel
A forradalmi SpeedPro Max 360°-os szívófejjel minden mozdulattal – akár előre, akár hátrafelé – több szennyeződést gyűjt össze,
még a falak vagy bútorok mentén is. Takarítson többet, gyorsabban, keménypadlón és szőnyegen is.
Előnyök

Verhetetlen sebesség
• A 360°-os szívófej minden oldalról összegyűjti a port és
szennyeződéseket
• A LED-es szívófej felfedi a megbújó port és szennyeződéseket

Egyedülálló légáramlás
• A PowerBlade erős légáramot hoz létre (> 1000 l/perc)
• PowerCyclone 8 – a legjobb porzsák nélküli technológiánk
• A háromszoros szűrőrendszer hosszabb ideig biztosít erős
légáramlást

Zavartalan takarítás

• Akár 65 percig tartó tisztítóerő a 25 V-os lítiumionakkumulátorokkal
• Intelligens digitális kijelző mutatja a sebességet és az
akkumulátorhasználatot
• Beépített kézi egység, réstisztító szívófej és kefe
• Gyors hozzáférés mindenhol, akár alacsony bútorok alatt is
• Az egyedülálló portartályos kialakítás porfelhőképződés nélkül teszi
lehetővé az ürítést

SpeedPro Max

Szolgáltatások
360°-os szívófej

Intelligens teljesítményszabályozás

A 360°-os szívófej minden mozdulattal gyorsabban gyűjti össze a port és a
szennyeződéseket, akár hátrafelé és az élek mentén is, így minden mozdulat
számít.

Intelligens digitális kijelző mutatja a sebességet és az akkumulátorhasználatot,
valamint tájékoztat, ha eljött a szűrő tisztításának ideje.

PowerBlade digitális motor

A páratlanul erős légáramlásra (> 1000 l/perc) tervezett PowerBlade digitális
motor a fejnél 360°-os szívást végez. Regisztráljon a Philips.com oldalon a
vásárlástól számított 3 hónapon belül, és élvezzen ingyenesen 5 év
motorgaranciát!

Beépített tartozékok

A tartozékok egyetlen kattintással könnyedén használhatók. A leválasztható
kézi egység révén a SpeedPro Max két eszközt tartalmaz egy eszközben. A
kefetartozék a csőbe van építve, ezért mindig kézre esik.
LED-es szívófej

PowerCyclone 8 technológia

Power Cyclone 8 technológia – a legjobb porzsák nélküli
porszívótechnológiánk most vezeték nélküli nyélben kapható, hogy hosszabb
ideig biztosítson nagyobb szívást.

A por, a szöszök és a morzsák a SpeedPro Max szívófejében található LEDlámpák segítségével könnyedén észrevehetők és eltávolíthatók. A LED-es
szívófej még a megbúvó szennyeződéseket is felfedi.
Gyors hozzáférés mindenhol

Akár 65 perc-es üzemidő

A nagy teljesítményű, 25,2 V-os lítiumion-akkumulátorok akár 65 perces
gazdaságos, 30 perces normál és 21 perces turbó üzemmódú működésre
képesek a következő feltöltésig.

A SpeedPro Max rugalmas és könnyedén irányítható. A tetején található
portartálynak köszönhetően alacsony szögbe vagy akár teljesen a padlóval egy
vonalba helyezhető, így az alacsony bútorok alatti területeket is képes elérni.
Higiénikus tisztítás

Háromszoros szűrőrendszer

A háromszoros szűrőrendszer a motorba csak tiszta levegőt juttat vissza, így
hosszabb ideig biztosít erős légáramlást.

A porszívó portartálya könnyedén eltávolítható és higiénikusan kiüríthető,
anélkül, hogy porfelhőt képezne.
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SpeedPro Max

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Teljesítmény
Akkumulátor típusa
Elemfeszültség
Töltési idő
Működési idő
Működési idő (turbó)
Zajszint
Légáram (max.)

Szívófejek és tartozékok
Lítium-ion
25,2 V
5 óra
65 perc
21 perc
84 dB
> 1000 l/min

Mellékelt tartozékok
Kiegészítő szívófej
Normál szívófej
Fenntarthatóság
Csomagolás
Felhasználói kézikönyv

Kialakítás
Szín

Örvénylő vörös

Szűrőrendszer
Portartály kapacitása
Motorvédő szűrő

Váltakozó áramú hálózati adapter
Beépített kefe
Falra szerelhető dokkoló
Motoros mini turbókefe
360°-os szívófej

> 90% újrahasznosított anyag
100% újrahasznosított papír

Tömeg és méretek
0,6 L
Mosható szűrő

Készülék tömege

2,73 kg

* A 10 legkeresettebb, 300 € feletti értékű vezeték nélküli nyeles porszívóval összehasonlítva Németországban, 2017-ben, a Philips által kifejlesztett, IEC60312-1 nemzetközi
szabványokon alapuló, a makacs szennyeződések keménypadlóról történő eltávolítását tesztelő eljárásban. 2018. január.
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