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A mozgás szabadsága!

Kompakt, könnyű és nagy teljesítményű
A Philips SmallStar készülék segítségével Öné lehet a mozgás szabadsága. Rendkívül 
kompakt kivitelének és kis súlyának köszönhetően a porszívó használata nagyon egyszerű. 
A tökéletes tisztítást a nagy teljesítmény és a HEPA szűrő biztosítja!

Könnyű manőverezés és tárolás
• Egyszerű manőverezést és tárolhatóságot lehetővé tevő kompakt méret

Egyszerű hordozhatóság
• Egyszerű hordozást lehetővé tevő könnyű kialakítás
• Két kényelmes hordfogantyú a könnyű hordozhatósághoz

Nagyszerű takarítási teljesítmény
• Nagy szívóerő a nagyszerű takarítási végeredmény érdekében

Könnyű manőverezés
• Nagyméretű gumikerekek az egyszerű manőverezéshez

A finom porszemcsék szűréséhez
• Clean Air HEPA szűrő az apró porszemcsék szűréséhez



 Kis méret

A porszívó kis méretének köszönhetően egyszerűen 
irányítható használat közben, és könnyen tárolható 
azt követően.

Kis súly

A porszívó kis súlyának köszönhetően egyszerűen 
hordozható.

Nagy szívóerő
Nagy szívóerő a nagyszerű takarítási végeredmény 
érdekében

Nagyméretű gumikerekek

A nagyméretű kerekeknek köszönhetően a készülék 
biztonsággal áthalad az akadályokon, így a küszöbön 

is. A kerekeket kívülről burkoló puha gumi pedig 
gondoskodik arról, hogy a padló ne sérüljön meg. 
Ezek a kerekek egyszerűen irányíthatóvá teszik a 
porszívót.

Két fogantyú

A porszívó elején és tetején is található 
hordfogantyú. Ezzel a használat előtti, közbeni és 
utáni hordozása minden eddiginél egyszerűbb.

Clean Air HEPA szűrő

A nagy teljesítményű részecskeszűrő kiszűri a 
levegőben levő port. Ennek köszönhetően a készülék 
még több por megkötésére alkalmas.
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Műszaki adatok
Kivitel
• Szín: Kagylóezüst

Szűrőrendszer
• Porzsák típusa: s-bag porzsák
• Kimeneti levegőszűrő: Clean Air HEPA szűrő
• Portartály kapacitása: 2 l

Szívófejek és tartozékok
• Tartozékok: Kefe, Réstisztító szívófej, Kis szívófej
• Normál szívófej: Univerzális szívófej

Teljesítmény
• Légáram (max.): 37 l/mp
• Bemeneti teljesítmény (IEC): 1600 W
• Bemeneti teljesítmény (max.): 1800 W
• Zajszint (Lc IEC): 82 dB
• Szívóteljesítmény (max.): 300 W
• Szívóerő (max.): 30 kPa

Felhasználhatóság
• Csőcsatlakozás: Kúpos
• Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a 

készüléken található
• Csőtípus: Metál, kétrészes teleszkópos cső
• Keréktípus: Gumi
• Hatósugár: 9 m
• Vezetékhossz: 6 m

Tömeg és méretek
• Csomag méretei (H x Sz x M): 340 × 258 × 

218 mm
• Készülék tömege: 3,9 kg
•
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