Aspirator vertical
fără ﬁr
SpeedPro Max Aqua
Cap de aspirare la 360°
25,2 V, până la 75 min. de
funcţionare
3 în 1: aspirator, mop şi portabil
Cap de aspirare TurboPet
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Cel mai rapid aspirator fără ﬁr*
cu acţiune de curăţare 3 în 1
Termină-ţi treaba mai rapid aspiratorul nostru 3 în 1 fără ﬁr. Capul de aspirare
puternic la 360° captează mai rapid praful şi murdăria din toate părţile. De la
suprafeţe dure la covoare, fă ca ﬁecare mişcare să conteze. Sistemul unic de
aspirare şi ştergere îndepărtează simultan mai multe tipuri de murdărie.
Curăţare 3 în 1 neîntreruptă
3 în 1: cap de aspirare la 360°, sistem de aspirare şi ştergere, portabil
Pentru mai multe tipuri de praf, incl. AquaBoost pentru murdărie mai persistentă
Unitate portabilă, accesoriu pentru spaţii înguste şi perie integrate
Ajunge rapid peste tot, chiar şi sub mobila joasă
Viteză de neegalat
Capul de aspirare la 360° captează praful şi murdăria mai rapid
Capul de aspirare cu LED scoate la iveală praful şi murdăria ascunse
Până la 75 min.* de curăţare puternică cu bateria Li-ion de 25,2 V
Flux de aer fără egal
PowerCyclone 8 – cea mai puternică tehnologie a noastră fără sac
Motorul digital PowerBlade creează un ﬂux de aer puternic (>1000 l/min.)
Sistemul de ﬁltrare triplu asigură un ﬂux de aer puternic pentru mai mult timp
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Repere
Cap de aspirare la 360°

Sistem de aspirare şi ştergere

Accesorii integrate

Capul de aspirare la 360° captează praful şi
murdăria mai rapid

Sistemul unic de aspirare şi ştergere
controlează eliberarea apei, pentru a menţine
un nivel optim de umiditate pentru toate
suprafeţele dure în timpul curăţeniei. Bureţii
din microﬁbră pot ﬁ spălaţi de mână sau în
maşina de spălat.

Accesoriile sunt simplu de utilizat cu un singur
clic. Cu unitatea portabilă detaşabilă,
SpeedPro Max se comportă ca două
dispozitive într-unul singur. Accesoriul cu perie
este integrat în tub, pentru a ﬁ întotdeauna la
îndemână.

Ajunge rapid peste tot

Cap de aspirare cu LED

SpeedPro Max este ﬂexibil şi uşor de manevrat.
Compartimentul de praf este în partea
superioară, ceea ce permite un unghi mai mic.
În plus, poate sta complet lipit de podea pentru
a ajunge sub mobila joasă.

Praful, scamele, ﬁrele de păr şi ﬁrimiturile sunt
uşor de identiﬁcat şi sunt eliminate cu luminile
LED din capul de aspirare SpeedPro Max.
Capul de aspirare cu LED scoate la iveală
chiar şi murdăria ascunsă.

Timp de funcţionare de până la 75 de minute

Bateriile litiu-ion de 25,2 V de înaltă
performanţă oferă până la 75 de minute de
funcţionare în modul Eco, 35 min. în modul
normal şi 25 de min. în modul Turbo înainte de
a trebui reîncărcate.
Motor digital PowerBlade

Tehnologie PowerCyclone 8

PowerBlade este un motor digital proiectat
pentru un ﬂux de aer ridicat, fără egal (>1000
l/min.), care produce o aspirare la 360° la
nivelul capului de aspirare. Înregistrează-te pe
Philips.com în termen de 3 luni de la achiziţie
şi beneﬁciază gratuit de o garanţie de 5 ani
pentru motor!

PowerCyclone 8 – Cea mai bună tehnologie
de aspirare fără sac pe care o oferim,
disponibilă acum şi la aspiratoarele verticale
fără ﬁr, pentru a menţine o putere de aspirare
mai mare mai mult timp.

Philips Green Logo
Produsele Philips Green pot reduce costurile,
consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?
Acestea oferă o îmbunătăţire semniﬁcativă a
mediului în unul sau mai multe domenii de
interes Philips Green – eﬁcienţă energetică,
ambalare, substanţe periculoase, greutate,
reciclare şi casare şi ﬁabilitate pe viaţă.
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Speciﬁcaţii
Performanţă
Tip baterie: Li-ion
Tensiune baterie: 25,2 V
Durată de încărcare: 5 ore
Durată de funcţionare: 75 minute
Timp de funcţionare (turbo): 25 minute
Nivel de zgomot: 84 dB
Suprafaţă acoperită per rezervor: 60 m²
Flux de aer (max): 1000 l/min

Uşurinţă în utilizare
Capacitate rezervor de apă curată (max.):
0,28 l
Detergenţii care pot ﬁ utilizaţi: detergent
neagresiv sau doar apă
Design
Culoare: Electric Aqua
Filtrare
Capacitate praf: 0,6 l
Filtru pentru motor: Filtru lavabil

Capete de aspirare şi accesorii
Accesorii incluse: Adaptor de alimentare c.a.,
Burete din microﬁbră, Perie integrată, Filtru
suplimentar
Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare
TurboPet, Cap de aspirare la 360°
Duză principală: Aspirare & ştergere
Sustenabilitate
Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată
Greutate şi dimensiuni
Greutate produs: 2,732 kg
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* Testat în comparaţie cu cele mai bine vândute 10
aspiratoare verticale fără ﬁr >300 € din Germania în
2017, folosind testul de curăţare a impurităţilor mari pe
pardoseli dure dezvoltat de Philips, pe baza
standardului internaţional IEC60312-1. Ian. 2018.
* Cu sistemul de aspirare şi ştergere

