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Najwyższa efektywność
Mniejsze zużycie energii

Nowy odkurzacz Philips PowerLife zapewnia maksymalną skuteczność

odkurzania na wszystkich twardych podłogach dzięki dedykowanej nasadce do

twardych podłóg.

Doskonałe efekty sprzątania

Klasa efektywności energetycznej A

Nasadka do optymalnego czyszczenia twardych podłóg

Klasa A skuteczności odkurzania twardych podłóg

Udogodnienia

Pojemnik na kurz o pojemności 3 l i worek s-bag gwarantują długotrwałą skuteczność

odkurzania

Wygodne sprzątanie dzięki lekkiej, aluminiowej rurze

Inteligentny zestaw do sprzątania z 4 narzędziami do wszystkich zastosowań

Dostęp do wszystkich zakamarków dzięki długiemu, ergonomicznemu uchwytowi
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Zalety

Klasa efektywności energetycznej A

Ten odkurzacz został stworzony z myślą o

uzyskaniu najwyższej wydajności przy

zachowaniu klasy efektywności energetycznej

A.

Nasadka do twardych podłóg

Nasadka do twardych podłóg umożliwia

optymalne czyszczenie tego typu powierzchni

— zwłaszcza parkietów i płytek. 1) Wyjątkowo

miękkie włosie szczotki chroni podłogę przed

zarysowaniami. 2) Ułożenie włosia nasadki

zapewnia optymalne zbieranie kurzu ze

wszystkich twardych podłóg. 3) Lekka waga

oraz dołączone kółka pozwalają łatwo

manewrować nasadką również na wszystkich

innych podłogach.

Inteligentny zestaw do sprzątania

Odkurzacz jest wyposażony w kompletny

zestaw akcesoriów do wszystkich zastosowań:

(1) Przedłużka umożliwia odkurzanie trudno

dostępnych miejsc na meblach lub wysokich

półkach. (2) Narzędzie 3 w 1 doskonale

sprawdza się przy odkurzaniu małych i wąskich

przestrzeni. (3) Szczelinówka z małą szczotką to

narzędzie, którym można łatwo

manewrować wokół rogów i przedmiotów, nie

blokując przepływu powietrza. (4) Długa

szczotka jest idealna do czyszczenia zasłon.

Pojemność — 3 l

Pojemnik na kurz o pojemności 3 l

maksymalnie wykorzystuje możliwości worka

na kurz s-bag Classic, co gwarantuje

długotrwałą skuteczność odkurzania.

Aluminiowa rura teleskopowa

Lekka, aluminiowa rura odkurzacza jest

wygodna w użytkowaniu i przenoszeniu. Tę

dwuczęściową rurę teleskopową można łatwo

ustawić na wybranej wysokości.

Niezwykle długi, ergonomiczny uchwyt

Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w

użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość sprawia,

że można sięgać dalej i łatwo czyścić trudno

dostępne miejsca.

Klasa A odkurzania twardych podłóg

Ten produkt osiąga najwyższą klasę

skuteczności odkurzania twardych podłóg.

Zbiera 100% kurzu!

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

Klasa efektywności energetycznej: A

Roczne zużycie energii: 26,3 kWh

Klasa skuteczności odkurzania podłóg

twardych: A

Klasa reemisji kurzu: E

Poziom głośności: 84 dB

Moc wejściowa (IEC): 750 W

Nadmuch (maks.): 29,4 l/s l/s

Podciśnienie (maks.): 19,5 kPa

Wzornictwo

Kolor: Seledynowy

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 3 L

Typ worka na kurz: Worek S-bag classic

Filtr wylotowy: Mikrofiltr

Filtr silnika: Mikrofiltr

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 8 m

Długość przewodu: 5 m

Typ rury: Aluminiowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Łączenie rury: Stożkowe

Typ kółek: Plastik

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Wskaźnik zapełnienia worka na kurz

Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka: Nasadka do twardych

podłóg

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka

mała

Dodatkowe akcesoria: Inteligentny zestaw do

sprzątania

Dodatkowa nasadka: Nasadka do twardych

powierzchni

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Waga produktu: 4,2 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

406 x 282 x 220 mm
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