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Aspiră, şterge şi usucă dintr-o singură mişcare
Economiseşte 50% din efort. Economiseşte până la 50% din

timp.*

Noul AquaTrio de la Philips aspiră, spală şi usucă în mod simultan suprafeţe dure,

economisind până la 50% din timp şi efort. Periile cu micro-fibre cu rotaţie rapidă

îndepărtează eficient murdăria, petele şi lichidele dintr-o singură trecere, oferindu-

ţi rezultate perfecte.

Performanțe superioare

Tehnologie unică Triple-Acceleration pentru rezultate excelente

Podeaua se usucă cu până la 50% mai rapid*

Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF

Uşor de utilizat şi eficient

Curăţă peste 60 m2 cu un singur rezervor de apă

Indicator pentru rezervorul de apă murdară plin/rezervorul de apă curată gol

Aparat cu auto-curăţare cu tavă pentru eliminare

Economiseşte cu până la 50% energie*. Economiseşte cu până la 70% apă***

Eficient cu apă rece/caldă de la robinet, cu/fără detergent

Ideal pentru toate podelele dure**

Putere de curăţare constantă

Rezervoare de apă curată şi murdară separate
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Repere

Tehnologie Triple-Acceleration

Tehnologia Triple-Acceleration asigură trei

acţiuni simultane de curăţare: – Aspirare

ciclonică: aspiră eficient praful şi murdăria

desprinsă – Ştergere umedă: prima perie cu

rotaţie rapidă elimină eficient petele şi

lichidele vărsate – Uscare: a doua perie cu

rotaţie rapidă absoarbe apa rămasă, reducând

durata de uscare cu până la 50%*

Perii rotative

Periile cu micro-fibre puternice şi delicate în

acelaşi timp asigură o viteza de rotire de 6700

rpm pentru a îndepărta în mod eficient

murdăria şi petele, în timp ce se adaptează la

diverse forme pe podea şi ajunge până şi în

spaţii înguste. Periile se curăţă automat în

timpul utilizării, graţie fluxului constant de apă

curată aplicat pe acestea şi forţei centrifuge a

periilor rotative care împinge murdăria şi apa

colectate de pe podele în fibre şi apoi în

recipientul cu apă murdară. Pentru performanţe

optime de curăţare, înlocuieşte periile AquaTrio

la fiecare 6 luni.

Funcţionează cu/fără detergent

Cu AquaTrio obţii rezultate excelente folosind

doar apă de la robinet. Dar, dacă este necesar,

poţi adăuga detergenţii preferaţi. Poţi utiliza

apă rece sau caldă. Este decizia ta!

Curăţă peste 60 m2

Un rezervor care conţine 700 ml curăţă peste

60 m2 de pardoseală; curăţarea zonelor

extinse utilizând numai o cantitate minimă de

apă.

Indicator pentru nivelul din rezervoare

Un indicator LED se aprinde când rezervorul de

apă murdară trebuie golit sau începe să

clipească atunci când rezervorul de apă curată

trebuie reumplut. Aparatul se opreşte.

Aparat cu clătire automată

Nu este necesar să cureţi manual aspiratorul

Philips de fiecare dată; sistemul AquaTrio de la

Philips se clăteşte singur. Doar pune

dispozitivul în tava de clătire special

proiectată, toarnă o cană de apă şi porneşte-l

timp de câteva secunde.

Economiseşte 50% energie/70% apă***

Utilizarea extrem de eficientă a energiei vă

ajută să economisiţi până la 50% din

consumul de energie în comparaţie cu

aspirarea obişnuită. De asemenea, utilizezi cu

până la 70% mai puţină apă decât ai fi utilizat

în cazul ştergerii cu mopul umed.

Pentru toate podelele dure**

Perfect pentru toate suprafeţele dure (potrivite

pentru curăţarea cu mopul umed): lemn,

parchet laminat, vinil/linoleum,

ceramică/gresie, marmură/piatră naturală.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Duze şi accesorii

Accesorii incluse: Tavă de golire

Lăţime orificiu: 320 mm

Comoditate a utilizării

Mâner pentru ridicare uşoară

Se deplasează înainte şi înapoi

Rază de acţiune: 8,5 m

Schimbarea periei în timpul curăţării: Nu este

necesară

Capacitate rezervor de apă curată (max.):

0,65 l

Apă curată: indicator de reumplere: Da,

indicator cu LED

Lungime cablu: 8 m

Detergenţii care pot fi utilizaţi: detergent

neagresiv sau doar apă

Rezervor de apă murdară: indicator de

umplere: Da, indicator cu LED

Capacitate rezervor de apă murdară (max.):

0,8 l

Trebuie curăţate filtrele: Fără

Sursă de alimentare: Cu fir

Timp de pornire: Imediat

Potrivit pentru lemn şi parchet

Suprafaţă acoperită per rezervor: Peste 60 m2

Performanţă

Tehnologie de curăţare: Tehnologie Triple-

Acceleration

Element de ştergere: 2 perii rotative din

microfibră

Putere de intrare (IEC): Max. 500 W

Putere mecanică: 6700 rpm

Durabilitate

Eficient energetic

Filtrare

Sistem de filtrare: Ciclonic. Filtrele nu trebuie

curăţate

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x A x Î): 305 x 320

x 1150 mm

Dimensiuni ambalaj (LxlxA): 790 x 390 x

395 mm

Greutate produs: 7,3 kg

Greutate cu ambalaj: 10,8 kg

* *Adecvat pentru curăţarea cu mopul umed

* * În comparaţie cu utilizarea aspiratoarelor de 2200

Waţi şi a ştergerii obişnuite cu mopul
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