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Vysáva, čistí a suší jedným ťahom
Mokré čistenie na tvrdých podlahách s viditeľnými výsledkami

Philips AquaTrio Pro s jedinečnou technológiou Triple Acceleration súčasne

vysáva, čistí aj suší pre viditeľné výsledky a dokonalé mokré čistenie na tvrdých

podlahách.

Revolučná technológia pre dokonalé výsledky

Špičkový výkon pri čistení pre dokonalé výsledky

Odstráni až 99 % baktérií*** a zníži počet alergénov

2 kefy z mikrovlákien odstránia všetku špinu, prach a nečistoty

Kvalita vhodná aj pre alergikov testovaná strediskom ECARF

Rovnomerný čistiaci výkon

Oddelené nádoby na čistú a špinavú vodu

Rýchlo rotujúce kefy sa samé čistia počas činnosti

Jednoduché použitie a maximálna účinnosť

S jedným zásobníkom na vodu vyčistí viac ako 60 m2

Funkcia samočistenia s oplachovacím podnosom

Účinné so studenou aj teplou vodou z vodovodu, so saponátom aj bez neho

Ušetrite až 50 % energie. Ušetrite až 70 % vody*

Indikátory LED vám oznámia, kedy je potrebné zasiahnuť.

Ideálny na všetky tvrdé podlahy**
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Hlavné prvky

Technológia Triple-Acceleration

- Vysáva: výkonný systém Aqua Cyclone

nasaje a odstráni všetky rozliate tekutiny,

nečistoty aj prach - Umýva: kefy z mikrovlákien

rotujúce proti sebe nanášajú vrstvu rozprášenej

čistej vody, ktorá účinne uvoľňuje špinu a

povrchové nečistoty. Všetka špina sa rozpustí

vo vode a zachytí do samostatnej nádoby. -

Vysuší: otáčajúce sa kefy vytvárajú prúd

vzduchu, ktorý podlahu doslova vysuší

Hygienicky čisté výsledky

AquaTrio Pro odstraňuje až 99 % všetkých

baktérií*** a znižuje alergény. Keďže má

oddelené nádržky na čistú a špinavú vodu,

všetok prach a alergény zostanú zachytené v

nádržke so špinavou vodou.

Voda z vodovodu

S vysávačom AquaTrio Pro dosiahnete

vynikajúce výsledky len pomocou studenej

alebo teplej vody z vodovodu. V prípade

potreby môžete pridať jemne peniaci alebo

nepeniaci čistiaci prostriedok podľa vlastného

výberu, ktorý je vhodný pre tvrdé podlahy.

Rýchlo rotujúce kefy

Výkonné kefy z mikrovlákien sa otáčajú

rýchlosťou 6700 ot./min., aby efektívne

odstránili všetky rozliate tekutiny, prach a

špinu, zatiaľ čo sa prispôsobujú najrôznejším

tvarom podláh a dokonca čistia aj drážky v

podlahe

Oddelené nádoby na vodu

Oddelené nádoby na čistú a špinavú vodu

zabezpečia, že budete vždy umývať len čistou

vodou a všetky nečistoty a alergény zostanú v

nádobe na špinavú vodu.

Podlaha uschne o 50 % rýchlejšie

Podlaha vyschne o 50 % rýchlejšie v porovnaní

pri použití obyčajného mopu.

Na všetky tvrdé podlahy**

Ideálny na všetky tvrdé podlahy (vhodné na

umývanie namokro): drevo, parkety, laminát,

vinyl/linoleum, keramika/dlaždice,

mramor/prírodný kameň.

Vyčistí viac ako 60 m2

Na jeden plný 700 ml zásobník vyčistíte viac

ako 60 m2 pevnej podlahy, takže zvládnete aj

veľké plochy a miniete pritom minimálne

množstvo vody.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Hubicee a príslušenstvo

Pribalené príslušenstvo: Vanička na

prepláchnutie

Šírka hubice: 320 mm

Použiteľnosť

Rukoväť na jednoduché zdvíhanie

Posun dopredu alebo dozadu

Akčný rádius: 8,5 m

Výmena kefy počas čistenia: Nie je potrebná

Max. kapacita nádoby na čistú vodu: 0,65 D

Čistá voda: indikátor doplnenia: Áno, indikátor

LED

Vhodné čistiace prostriedky: číry čistiaci

prostriedok alebo čistá voda

Špinavá voda: indikátor plnej nádoby: Áno,

indikátor LED

Max. kapacita nádoby na špinavú vodu: 0,8 D

Filtre na čistenie: Žiadny

Zdroj napájania: Káblové

Doba spustenia: Okamžite

Vhodné na drevo aj parkety

Plošné pokrytie na jednu nádobu: viac ako

60 m2

Dĺžka kábla: 7 m

Výkon

Technológia čistenia: Technológia Triple-

Acceleration

Prvok na mokré čistenie: 2 rotujúce kefy z

mikrovlákien

Príkon (IEC): Max. 500 W

Mechanický výkon: 6700 ot./min.

Udržateľnosť

Energeticky úsporné

Filtrácia

Filtrovací systém: Cyklónový. Netreba čistiť

žiadny filter

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V): 305 x 320 x

1150 mm

Rozmery balenia (D x Š x V): 790 x 390 x

395 mm

Hmotnosť produktu: 6,7 kg

Hmotnosť s obalom: 10,8 kg

Dizajn

Farba: Tmavomodrá

* * Vhodné na mokré čistenie

* ** V porovnaní s vysávaním vysávačom s výkonom

2200 W a bežným umývaním namokro.

* ***Pri použití s čistiacim prostriedkom
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