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Komplett ytelse
Mindre energiforbruk

Nye Philips PowerLife gir deg komplett rengjøringsytelse takket være det unike TriActive-munnstykket, som er

utformet for best mulig støvfjerning.

Anvendelighet

Støvkammer på 3 l og s-bag for langvarig ytelse

Komfortabel rengjøring takket være det lette røret i aluminium

Kom til i alle hjørner takket være det ekstra lange ergonomiske håndtaket

Utmerkede rengjøringsresultater

Energieffektivitet i klasse B

TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon
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Høydepunkter Spesifikasjoner

Energieffektivitet i klasse B

Denne støvsugeren er konstruert for å oppnå

full ytelse med en energieffektivitet i klasse B.

Ekstra langt ergonomisk håndtak

Dette ergonomisk utformede håndtaket er

praktisk å bruke. Den ekstra lange utformingen

gjør at du når lenger, slik at du kan rengjøre på

steder der det er vanskelig å komme til.

Støvkapasitet på 3 l

Støvkammeret på 3 l maksimaliser potensialet

til s-bag Classic-støvposen, og sikrer dermed

langvarig ytelse.

Teleskoprør i aluminium

Det lette aluminiumsrøret på støvsugeren er

komfortabelt å bruke og bære. Det todelte

teleskoprøret kan enkelt justeres til ønsket

høyde.

TriActive-munnstykke

TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre

måter på én gang: 1) En større åpning foran på

munnstykket suger enkelt opp større partikler.

2) Det har maksimal rengjøringseffekt takket

være den optimaliserte luftstrømmen gjennom

munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp

støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Ytelse

Klasse for energieffektivitet: B

Klasse for støvutslipp: E

Klasse for tepperengjøring: E

Klasse for rengjøring av harde gulv: E

Luftstrøm (maks.): 29,4 l/s l/s

Årlig energiforbruk: 33,7 kWh

Inngangseffekt (IEC): 750 W

Lydnivå: 84 dB

Vakuum (maks.): 19,5 kPa

Brukervennlighet

Rekkevidde: 8 m

Bærehåndtak: Front

Ledningslengde: 5 m

Indikator for full støvbeholder

Rørtype: Todelt teleskoprør i aluminium

Hjultype: Plast

Rørkobling: Konisk

Utforming

Farge: Full rød

Filtrering

Støvposetype: s-bag Classic Long

Performance

Støvkapasitet: 3 L

Utblåsningsfilter: Mikrofilter

Motorfilter: Mikrofilter

Munnstykker og tilbehør

Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke

Bærekraftighet

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

406 x 282 x 220 millimeter

Vekt, produkt: 4,2 kg

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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