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Rekan bersih-bersih yang praktis
Penyedot debu yang ringkas dan mudah

Berkat desain ultra ringkasnya, penyedot debu Philips ini ringan dan mudah disimpan. Pegangan tambahan di

bagian atas menjadikan alat gampang diangkat dan dibawa. Inilah rekan Anda untuk membersihkan kotoran

kecil maupun besar.

Hasil pembersihan bagus

Motor 1200 Watt yang menghasilkan daya sedot maks. 200 Watt

Daya sedot yang tepat untuk setiap permukaan

Kontrol daya elektronik

Mudah disimpan

Kecil dan ringkas

Dua pengait untuk penyimpanan horizontal dan vertikal

Melindungi lantai kayu dari goresan

Roda karet lunak

Tak perlu repot membeli kantung debu

Kantung debu permanen dapat dikosongkan dengan mudah
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Kelebihan Utama

Motor 1200 Watt

Penyedot debu ini memiliki motor berdaya

1200 Watt yang menghasilkan daya sedot

maks. 200 Watt untuk hasil pembersihan yang

baik.

Kontrol daya elektronik

Kontrol daya elektronik pada alat

memungkinkan Anda untuk memilih daya

sedot yang tepat untuk setiap permukaan yang

dibersihkan.

Desain ringkas

Berkat desainnya yang sangat ringkas, alat ini

mudah disimpan di ruang kecil dan lemari.

Dua pengait

Dengan pengait di bagian belakang dan

bawah, alat ini bisa disimpan pada berbagai

posisi. Pengait di belakang juga sangat praktis

untuk menggantung tabung sementara waktu

pada saat pembersihan.

Roda karet lunak

Penyedot debu ini memiliki roda karet

sehingga dapat meluncur mulus di atas lantai

yang keras tanpa menyebabkan goresan.

Kantung debu permanen

Karena kantung debu katun ini mudah

dikosongkan, Anda tidak perlu repot membeli

kantung debu lagi. Menghemat uang dan

waktu.

Gagang pengangkat yang nyaman

Penyedot debu ini tidak hanya memiliki satu,

tapi dua gagang pengangkat. Saat berada di

atas roda, terdapat gagang di bagian atas

sehingga Anda bisa dengan mudah

menggerakkan penyedot debu tanpa perlu

membungkukkan badan. Gagang kedua di

bagian depan membuat alat ini bisa dibawa-

bawa dalam posisi tegak.

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.
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Spesifikasi

Desain

Warna: Biru

Penyaringan

Jenis kantung debu: Kantung bahan katun

Filter lubang keluaran udara: Mikrofilter

Kapasitas debu: 2 L

Nozel dan aksesori

Aksesori yang disertakan: Alat celah, Nozel

kecil

Penyimpanan aksesori: Terpasang di alat

Nozel standar: Nozel serbaguna

Kinerja

Daya masukan (maks): 1200 W

Tingkat kebisingan (Lc IEC): 82 dB

Daya isap (maks): 200 W

Kegunaan

Gagang pengangkat: Atas dan depan

Penghubung tabung: Kerucut

Indikator debu penuh

Kontrol daya: Perangkat listrik pada alat

Jenis tabung: Tabung plastik 3-bagian

Jenis roda: Karet

Radius gerak: 8 m

Panjang kabel: 5 m
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