Odkurzacz workowy
PowerGo
Zbieranie 99,9% kurzu
900 W
3l
Zestaw części zamiennych
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Wysoka efektywność na wszystkich podłogach
Filtr antyalergiczny zatrzymuje drobny kurz i alergeny
Odkurzacz Philips PowerGo z wydajnym energetycznie silnikiem zapewnia
najwyższą skuteczność odkurzania. Z kolei ﬁltr antyalergiczny zatrzymuje ponad
99,9% drobnych cząsteczek, co pozwala utrzymać w domu czyste i zdrowe
powietrze.
Wyjątkowe rezultaty
Zbieranie 99,9% kurzu* zapewnia wysoką skuteczność odkurzania
Silnik o mocy 900 W generujący dużą moc ssania
Przyjazny alergikom
Filtr antyalergiczny zatrzymuje 99,9% cząsteczek — ma znak jakości ECARF
Łatwe w użyciu worki s-bag wytrzymują do 50% dłużej
Sprzątanie bez wysiłku
W zestawie wymienny worek na kurz i ﬁltry
Zasięg o długości 9m pozwala na odkurzanie bez przepinania
Duża komora o pojemności 3 l umożliwia rzadsze zmienianie worków
Akcesoria przechowywane w urządzeniu są zawsze pod ręką
Regulacja mocy ssania do każdego zadania
Rura teleskopowa — wygoda podczas odkurzania
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Zalety
Filtr antyalergiczny z certyﬁkatem

Zasięg o długości 9m

Rura teleskopowa zapewniająca wygodę

Filtr Clean Air zatrzymuje 99,9% drobnych
cząsteczek kurzu, takich jak pyłki, roztocza czy
sierść zwierząt, dzięki czemu zaspakaja
potrzeby alergików i innych osób
wymagających wyższego poziomu higieny.
Odkurzacz otrzymał certyﬁkat ECARF jako
przyjazny alergikom.

Z zasięgiem 9 m, od wtyczki do nasadki
odkurzacza, odkurzacz dłużej bez konieczności
przepinania

Dwuczęściowa, wykonana z metalu rura
teleskopowa ma funkcję regulacji wysokości,
co umożliwia wygodne odkurzanie.

Duża komora o pojemności 3 l

Zbieranie 99,9% kurzu*

Duża komora na kurz umożliwia zapełnienie
worka do jego maksymalnej pojemności 3 l,
zanim będzie trzeba zmienić worek.

Odkurzacz może zebrać 99,9% drobnego kurzu
dzięki dużej mocy ssania i nasadkom wysokiej
jakości.

Łatwe w użyciu, trwałe worki

Worki s-bag wytrzymują do 50% dłużej i
pozwalają na utrzymanie mocy ssania
odkurzacza do czasu zapełnienia worka. Jeden
typ worka pasuje do wszystkich modeli i jest
wyposażony w mechanizm uszczelniający
umożliwiający wyrzucenie worka bez
bałaganu.

Wygodne przechowywanie akcesoriów w
urządzeniu

Dodatkowe worki i ﬁltry

Akcesoria, takie jak przydatna szczelinówka, są
przechowywane w odkurzaczu, dzięki czemu
podczas sprzątania zawsze są pod ręką.
Regulacja mocy ssania

Odkurzacz jest wyposażony w cztery zapasowe
worki na kurz oraz zestaw wymiennych ﬁltrów.
Filtry należy wymieniać raz do roku.

Wybierz odpowiedni poziom ssania do
każdego zadania i każdej powierzchni w domu.

Zielone logo ﬁrmy Philips
„Zielone” produkty ﬁrmy Philips zapewniają
niższe zużycie energii i redukcję emisji
dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie
lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym
lub kilku obszarach ekologicznych ﬁrmy
Philips: wydajności energetycznej,
opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych
substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu
zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne
Wydajność
Moc wejściowa (maks.): 900 W
Moc wejściowa (IEC): 750 W
Poziom głośności: 77 dB

Wykończenie
Kolor: Ciemnogranatowy

Parametry użytkowe
Zasięg działania: 9 m
Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu
Długość przewodu: 6 m
Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura
teleskopowa
Typ kółek: Plastik
Łączenie rury: Złączka wciskana
Regulacja mocy: Pokrętło

Filtracja
Typ worka na kurz: s-bag Classic Long
Performance
Pojemność pojemnika na kurz: 3 L
Filtr wylotowy: Filtr antyalergiczny
Filtr silnika: 1-warstwowy ﬁltr piankowy
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Nasadki i akcesoria
Akcesoria w zestawie: Szczotka 2 w 1,
Szczelinówka
Schowek na akcesoria: Zintegrowany
Dodatkowe akcesoria: 4 worki na kurz i ﬁltry
Standardowa nasadka: Uniwersalna nasadka
Zrównoważony rozwój
Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony
Waga i wymiary
Wymiary produktu (D x S x W):
403 x 263 x 220 mm
Waga produktu: 4,3 kg

* Zbieranie 99,9% kurzu na twardych podłogach ze
szczelinami (IEC62885-2).

