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Full kapacitet
Lägre energiförbrukning

Nya Philips PowerLife ger kompletta rengöringsresultat tack vare det unika TriActive-munstycket som är

konstruerat för hög dammborttagning.

Enastående rengöringsresultat

Energieffektivitet klass B

A-klassresultat på hårda golv

Med TriActive-munstycket får du 3 rengöringsfunktioner på en gång

Bekvämlighet

3 l dammbehållare och s-bag för långvariga prestanda

Bekväm städning tack vare det lätta aluminiumröret

Nå alla hörn tack vare det extra långa, ergonomiska greppet

En årsförbrukning av dammsugarpåsar*

5 s-påsar och 1 s-fresh (doftgranulat)
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Funktioner

Energieffektivitet klass B

Den här dammsugaren har

energieffektivitetsklass B och är konstruerad för

att uppnå fulla prestanda.

A-klass på hårda golv

Den här produkten uppnår den högsta

rengöringsgraden på hårda golv. 100 % av

dammet tas upp!

3 l dammkapacitet

Dammbehållaren på 3 l maximerar potentialen

i s-bag Classic dammsugarpåse, vilket

garanterar långvariga prestanda.

Teleskoprör i aluminium

Det lätta aluminiumröret är enkelt att använda

och bära. Teleskopröret i 2 delar kan enkelt

justeras till önskad längd.

Extra långt, ergonomiskt grepp

Det ergonomiska handtaget är enkelt att

använda. Det extra långa skaftet gör att du når

längre och lättare kan städa på svåråtkomliga

ställen.

5 s-påsar och 1 s-fresh

Till denna produkt medföljer ytterligare 5

originaldammsugarpåsar (s-bag®) från Philips

och 1 förpackning doftgranulat (s-fresh®).

Därmed behöver du inte köpa några påsar det

första året efter ditt dammsugarköp!

TriActive-munstycke

Med TriActive-munstycket får du 3

rengöringsfunktioner på en gång: 1) Den

öppnar försiktigt trådar i mattor med sin särskilt

utformade sula, så att du kan rengöra på

djupet. 2) Den suger upp stora partiklar tack

vare den större öppningen framtill. 3) Den

kommer åt damm och smuts vid möbler och

väggar tack vare luftkanalerna på vänster och

höger sida.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Prestanda

Klassificering för energieffektivitet: B

Dammåtervinningsklass: E

Rengöring av mattor: E

Rengöring av hårda golv: A

Luftflöde (max): 29,4 l/s l/s

Årlig strömförbrukning: 33,7 kWh

Ineffekt (IEC): 750 W

Ljudnivå: 84 dB

Uppsugningskraft (max): 19,5 kPa

Design

Färg: Kolgrå

Filtrering

Typ av dammpåse: s-bag, klassisk

Dammkapacitet: 3 L

Utblåsfilter: Mikrofilter

Motorfilter: Mikrofilter

Användbarhet

Aktionsradie: 8 m

Bärhandtag: Front

Sladdlängd: 5 m

Damm full-indikator

Rörtyp: Teleskoprör i två delar, i aluminium

Hjultyp: Plast

Rörkoppling: Konisk

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Litet

munstycke

Extra munstycke: Munstycke för hårda golv

Extra tillbehör: 5 s-påsar, 1 s-fresh

Standardmunstycke: TriActive-munstycke

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 406 x 282 x

220 mm

Produktens vikt: 4,2 kg
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