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Tehokasta siivousta kaikilla kodin pinnoilla
Allergiasuodatin kerää hienojakoisen pölyn ja allergeenit

Philips PowerGo -imurin avulla pidät kodin puhtaana ja raikkaana.

Allergiasuodatin kerää jopa 99,9 % hienojakoisesta pölystä ja allergeeneista.

Loistava suorituskyky

900 watin moottori takaa suuren imutehon

Kerää 99,9 % pölystä* ja takaa erinomaisen siivoustehon

Allergiasuodatin poistaa > 99,9 % hiukkasista, ECARF-sertifioitu

Monikäyttösuutin erilaisten lattiapintojen siivoamiseen

Helppoa siivousta

Pieni koko ja keveys helpottavat kantamista

Käytä 9 metrin etäisyydellä ilman virtajohdon irrottamista

Säädettävä imuteho kaikkeen siivoukseen

Sisäinen työkalu on aina kätevästi saatavilla säilytyspaikassaan

Helposti vaihdettavat ja pitkäkestoiset pölypussit sekä suuri kolmen litran pölysäiliö

Vaihtopölypussit ja -suodattimet sisältyvät pakkaukseen
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Kohokohdat

Tehokas 900 W:n moottori

Tehokas 900 watin moottori takaa

erinomaisen imutehon ja siivousjäljen.

Kerää 99,9 % pölystä*

Suorituskykyinen suutin ja tehokas imuteho

takaavat, että imuroit 99,9 % hienosta

pölystä*.

Pienikokoinen ja kevyt

Pienen koon ja keveyden ansiosta imurin

säilyttäminen ja kantaminen on helppoa.

9 metrin käyttöetäisyys

Virtajohtoa ei tarvitse siirtää usein

pistorasiasta toiseen 9 metrin

käyttöetäisyyden ansiosta.

Sertifioitu allergiasuodatin

Sertifioitu allergiasuodatin sopii täydellisesti

allergikoille, sillä se kerää 99,9 %

pölyhiukkasista, mukaan lukien siitepölystä,

eläinten karvoista ja pölypunkeista.

Säädettävä imuteho

Voit valita parhaan imutehon siivoustehtävän

ja pinnan mukaan.

Kätevät integroidut lisävarusteet

Rakosuutin on integroitu pölynimuriin, jotta

sen saa kätevästi käyttöön imuroinnin aikana.

Pitkäkestoiset 3L S-bag-pölypussit

Suuri kolmen litran pölysäiliö ja pitkäkestoiset

yleispölypussit takaavat optimaalisen

imutehon pölypussin täyttymiseen asti sekä

siistin tyhjennyksen.

Monikäyttösuutin

Monikäyttösuutinta voit säätää helposti

polkimella, joten saat ihanteellisen tuloksen

kovilla lattioilla tai matoilla.

Vaihtopölypussit ja -suodattimet

4 vaihtopölypussia ja vaihtosuodatinpakkaus.

Suodattimet tulisi vaihtaa kerran vuodessa.

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

Suorituskyky

Syöttöteho (enintään): 900 W

Tuloteho (IEC): 750 W

Äänentaso: 77 dB

Käytettävyys

Toimintasäde: 9 m

Kantokahva: Päällä ja edessä

Johdon pituus: 6 m

Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen

teleskooppiputki

Renkaan tyyppi: Muovi

Putkiliitin: Kartiomainen

Virranhallinta: Valintanuppi

Muotoilu

Väri: Tummansininen

Suodatus

Pölypussin tyyppi: s-bag Classic Long

Performance

Pölykapasiteetti: 3 V

Poistosuodatin: Allergiasuodatin

Moottorin suodatin: Yksikerroksinen

vaahtomuovisuodatin

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2-in-1-harja,

Rakosuutin

Tarvikesäilytys: Laitteessa

Lisävarusteet: 4 pölypussia ja -suodatinta

Vakiosuutin: Monikäyttösuutin

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 403 x 263 x 220 mm

Tuotteen paino: 4,3 kg

* Kerää 99,9 % pölystä kovilta lattioilta ja raoista

(IEC62885-2).
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