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Plnohodnotný výkon
Nižšia spotreba energie

Nový vysávač Philips PowerLife poskytuje plnohodnotný čistiaci výkon

na všetkých tvrdých podlahách vďaka hubici určenej špeciálne na pevné podlahy.

Vynikajúce výsledky čistenia

Trieda energetickej efektívnosti A

Hubica na optimálne čistenie všetkých tvrdých podláh

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

Vybavenie a vlastnosti

3 l priečinok na prach a vrecko s-bag pre dlhotrvajúci výkon

Pohodlné vysávanie vďaka ľahkej teleskopickej trubici

Súprava na inteligentné čistenie so 4 nástrojmi vhodná na každé použitie

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu
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Hlavné prvky

Trieda energetickej efektívnosti A

Tento vysávač je navrhnutý, aby poskytoval

plnohodnotný výkon s triedou energetickej

efektívnosti A.

Hubica na tvrdé podlahy

Hubica na tvrdé podlahy zabezpečuje

optimálne čistenie všetkých tvrdých podláh,

hlavne parkiet a dlažby. 1) Špeciálne mäkké

vlákna kefy ochránia podlahu pred

poškriabaním. 2) Štruktúra jemných vlákien

zaručí optimálne zachytávanie prachu na

všetkých druhoch tvrdých podláh. 3) Hubica je

ľahká a vybavená kolieskami, ktoré umožňujú

skvelú ovládateľnosť na všetkých podlahách.

Súprava na inteligentné čistenie

Vysávač je vybavený kompletným

príslušenstvom, ktoré spĺňa všetky vaše

požiadavky: (1) Predĺžený nástavec vám

umožní vyčistiť ťažko dostupné miesta, ako

napr. vrchné časti nábytku alebo vysoké

poličky. (2) Nástroj 3 v 1 sa dokonale hodí na

čistenie úzkych a malých priestorov. (3)

Štrbinový nástavec s malou kefkou sa

jednoducho prispôsobuje rohom alebo

predmetom bez blokovania prúdu vzduchu. (4)

Dlhá kefka je ideálna na čistenie záclon.

3 l kapacita na prach

3 l priečinok na prach maximalizuje potenciál

vrecka na prach s-bag Classic a zároveň

poskytuje dlhotrvajúci výkon.

Hliníková teleskopická trubica

Ľahká hliníková trubica vysávača sa pohodlne

používa a prenáša. 2-dielna teleskopická

trubica sa dá jednoducho nastaviť na

preferovanú výšku.

Extra dlhá ergonomická rukoväť

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje

pohodlné použitie. Je špeciálne navrhnutá, aby

ste dosiahli ďalej, takže vyčistíte aj ťažko

dostupné miesta.

Prvotriedny na tvrdých podlahách

Tento produkt dosahuje čistiaci účinok

najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni

až 100 % prachu!

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Výkon

Hodnotenie energetickej efektívnosti

Ročná spotreba energie: 26,3 kW·h

Trieda čistenia tvrdých podláh

Trieda reemisie prachu: E

Hladina akustického výkonu: 84 dB

Príkon (IEC): 750 W

Prietok vzduchu (max): 29,4 l/s l/s

Vákuum (max): 19,5 kPa

Dizajn

Farba: Sýta modrá

Filtrácia

Kapacita na prach: 3 l

Typ prachového vrecka: s-bag classic

Výstupný filter: Mikrofilter

Filter motora: Mikrofilter

Použiteľnosť

Akčný rádius: 8 m

Dĺžka kábla: 5 m

Typ trubice: Hliníková 2-dielna teleskopická

trubica

Spojka trubice: Kužeľovitá

Typ koliesok: Plast

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Indikátor plného vrecka na prach

Hubicee a príslušenstvo

Bežná hubica: Hubica na tvrdé podlahy

Pribalené príslušenstvo: Štrbinová hubica,

Malá hubica

Extra príslušenstvo: Súprava na inteligentné

čistenie

Dodatočná hubica: Hubica na tvrdé podlahy

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 4,2 kg

Rozmery produktu (D x Š x V): 406 x 282 x

220 mm
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