Aspirator cu sac
PowerGo
Filtru anti-alergeni
3l
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Performanţă ridicată pe orice pardoseală
Filtrul antialergic reţine praful ﬁn şi alergenii
Aspiratorul PowerGo de la Philips oferă performanţe superioare de curăţare cu un
motor eﬁcient energetic. În plus, graţie ﬁltrului anti-alergeni care reţine peste 99,9
% din particulele periculoase, aerul din locuinţă rămâne curat şi sănătos.
Rezultate remarcabile
Anti-alergeni
Filtrul anti-alergeni reţine 99,9 % dintre particule, ﬁind certiﬁcat ECARF
Sacii s-bag pot ﬁ folosiţi cu până la 50 % mai mult
Curăţare fără efort
Raza de acţiune mare, de 9 metri, îţi permite să ajungi mai departe fără a scoate
aspiratorul din priză
Capacitatea mare, de 3 litri, asigură mai puţine înlocuiri ale sacului
Accesoriile integrate sunt mereu la îndemână
Putere de aspirare reglabilă pentru activităţi zilnice de curăţare
Tub telescopic pentru curăţare comodă
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Repere
Filtru anti-alergeni certiﬁcat

Capacitate mare, de 3 litri

Tub telescopic pentru confort

Sistemul nostru de ﬁltrare pentru aer curat
captează 99,9 % din praful ﬁn – inclusiv
polen, păr de animale şi acarieni – pentru
persoanele care suferă de alergii şi oricine îşi
doreşte un nivel ridicat de igienă. Certiﬁcat ca
ﬁind anti-alergeni de către ECARF.

Compartimentul pentru praf de mare capacitate
poate colecta până la trei litri înainte ca sacul
să ﬁe înlocuit.

Tubul telescopic metalic din 2 piese poate ﬁ
reglat rapid la orice înălţime pentru curăţare
comodă.

Accesorii integrate utile

Saci de praf care pot ﬁ folosiţi mult timp

Aspiratorul dispune de accesorii integrate,
mereu la îndemână atunci când aspiri, precum
un accesoriu pentru spaţii înguste.
Sacii s-bag pot ﬁ folosiţi cu până la 50 % mai
mult şi asigură o putere maximă de aspirare
până când se vor umple. Sacul este adecvat
pentru toate modelele, având un mecanism de
etanşare pentru golire uşoară.

Putere de aspirare reglabilă

Rază de acţiune mare, de 9 metri

Alege puterea potrivită de aspirare pentru
ﬁecare activitate de curăţare şi ﬁecare
suprafaţă din locuinţă.

Cu o rază de acţiune de 9 metri de la priză la
capul de aspirare, poţi să aspiri mai mult timp
fără a schimba priza.

Philips Green Logo
Produsele Philips Green pot reduce costurile,
consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?
Acestea oferă o îmbunătăţire semniﬁcativă a
mediului în unul sau mai multe domenii de
interes Philips Green – eﬁcienţă energetică,
ambalare, substanţe periculoase, greutate,
reciclare şi casare şi ﬁabilitate pe viaţă.
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Speciﬁcaţii
Performanţă
Putere de intrare (IEC): 750 W
Nivel de zgomot: 77 dB

Design
Culoare: Roşu sport

Uşurinţă în utilizare
Rază de acţiune: 9 m
Mâner pentru transport: Partea superioară şi
frontală
Lungime cablu: 6 m
Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
Model roţi: Plastic
Cuplaj tub: Conic
Control energie: Buton rotativ

Filtrare
Model sac de praf: s-bag Classic Long
Performance
Capacitate praf: 3 l
Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni
Filtru pentru motor: Filtru cu 1 strat de spumă
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Capete de aspirare şi accesorii
Accesorii incluse: Perie 2 în 1, Accesoriu pentru
spaţii înguste
Depozitare accesoriu: Încorporat
Duză principală: Cap aspirare multifuncţional
Sustenabilitate
Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată
Greutate şi dimensiuni
Dimensiunile produsului (L x l x H): 403 x 263
x 220 mm
Greutate produs: 4,3 kg

