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Säästä energiaa jopa 20 %*
Ympäristön hyväksi päivästä toiseen

EasyLifella saat erinomaisen siivoustuloksen vähemmällä energialla kuin

tavanomaisilla pölynimureilla. Lisäksi pölysäiliön tyhjentäminen käy painiketta

painamalla helposti ja käsiä likaamatta.

Alhainen virrankulutus, tehokkaat tulokset

1400 watin moottori tuottaa enintään 300 watin imutehon

Taatusti optimaalinen siivoustulos

Merkkivalo osoittaa, milloin säiliö on tyhjennettävä

Vaivaton pölynpoisto

Kahvasta irrotat pölysäiliön helposti

Pölysäiliössä yhden painikkeen vapautusjärjestelmä

Puhdas sisäilma

HEPA-suodatin suodattaa poistoilman erittäin tehokkaasti

Suojaa parkettilattioitasi naarmuilta

Parkettisuutin, jossa on pehmeät harjakset
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Kohokohdat

1400 W, 300 W EasyLife

Tehokas 1400 watin moottori tuottaa jopa 300

watin imutehon, joten käytät vähemmän

energiaa siivoustuloksesta tinkimättä.

Merkkivalo

Merkkivalo palaa, kun pölysäiliö on täynnä ja

vaatii tyhjennystä. Pölysäiliön tyhjentäminen

ja pölysuodattimen puhdistaminen takaavat

parhaan puhdistustehon säilymisen.

Vapautus yhdellä painikkeella

Pölypussittoman Philips-pölynimurin suljetun

pölysäiliön voi tyhjentää helposti säiliön

pohjasta, joka avautuu painiketta painamalla.

HEPA-suodatin

Tämä HEPA-suodatin kerää haitallisia

mikrohiukkasia, jotka aiheuttavat

hengitystieallergioita. HEPA-suodattimen

puhdistaminen puolen vuoden välein ja

vaihtaminen kahden vuoden välein varmistaa

tehokkaan suodatuksen.

Parkettisuutin

Erityisesti koville lattiapinnoille suunniteltu

suutin, jossa on pehmeät harjakset, ei

naarmuta lattioita.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Muotoilu

Väri: Helmiäismetalli

Suodatus

Poistosuodatin: Pestävä HEPA-suodatin

Suodatinmalli: HEPA

Pölykapasiteetti: 1,7 l

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin

Tarvikesäilytys: Varren pidikkeessä

Lisäsuutin: Parkettisuutin

Vakiosuutin: Lattia-/mattosuutin

Suorituskyky

Ilmankierto (enintään): 34 l/s

Tuloteho (IEC): 1800 W

Käyntiääni (Lc IEC): 82 dB

Imuteho (enintään): 300 W

Alipaine (enintään): 28 kPa

Ympäristö

Moottori: Energiaa säästävä, tehokas

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Käytettävyys

Kantokahva: Etuosa

Putkiliitin: Kartiomainen

Pölysäiliö täynnä -ilmaisin: KYLLÄ

Virranhallinta: Sähköinen laitteessa

Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen

teleskooppiputki

Renkaan tyyppi: Kuminen

Toimintasäde: 10 m

Johdon pituus: 6 m

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 5,5 kg

Tuotteen mitat (PxLxK): 428,5 x 314 x 213 mm

* Verrattuna 2000 watin pölynimuriin. Philipsin sisäinen

mittaus, 2010.
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