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Ολοκληρωμένη απόδοση
Λιγότερη κατανάλωση ρεύματος

Η νέα Philips PowerLife προσφέρει πλήρη αποτελέσματα καθαρισμού, χάρη στο μοναδικό

πέλμα TriActive που έχει κατασκευαστεί για υψηλή απομάκρυνση της σκόνης.

Εξαιρετικός καθαρισμός

Ενεργειακή απόδοση κλάσης B

Απόδοση κατηγορίας Α σε σκληρά δάπεδα

Πέλμα TriActive με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Ιδανική για σπίτια με τρίχες από κατοικίδια ζώα

Βούρτσα turbo, ιδανική για σπίτια με τρίχες από κατοικίδια ζώα

Άνεση

Χώρος συλλογής σκόνης 3 λίτρων και σακούλα s-bag για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Άνετος καθαρισμός, χάρη στον ελαφρύ σωλήνα από αλουμίνιο

Φτάστε σε κάθε γωνία, χάρη στην εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή
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Χαρακτηριστικά

Ενεργειακή απόδοση κλάσης B

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για υψηλές

επιδόσεις με ενεργειακή απόδοση κλάσης Β.

Βούρτσα turbo

Η βούρτσα Turbo επιτρέπει το βαθύ καθαρισμό των

χαλιών, αφαιρώντας εύκολα τρίχες και χνούδια. Η

περιστρεφόμενη βούρτσα που βρίσκεται στο

εσωτερικό του πέλματος αφαιρεί ενεργά

μικροσκοπικά μόρια σκόνης και τρίχες από

κατοικίδια ζώα, με αποτέλεσμα την καλύτερη

απόδοση καθαρισμού.

Χωρητικότητα σκόνης 3 λίτρων

Ο χώρος συλλογής σκόνης 3 λίτρων μεγιστοποιεί

τις δυνατότητες που προσφέρει η κλασική σακούλα s-

bag, εξασφαλίζοντας απόδοση μεγάλης διάρκειας.

Τηλεσκοπικός σωλήνας από αλουμίνιο

Ο ελαφρύς σωλήνας από αλουμίνιο είναι βολικός στη

χρήση και στη μεταφορά. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τμημάτων μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα στο ύψος

που προτιμάτε.

Εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή

Λαβή με εργονομικό σχήμα, βολική στη χρήση. Το

μεγάλο μήκος της εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμβέλεια

και σας επιτρέπει να καθαρίζετε τα δυσπρόσιτα

σημεία με ευκολία.

Κατηγορία Α σε σκληρά δάπεδα

Αυτό το προϊόν επιτυγχάνει απόδοση καθαρισμού

της υψηλότερης κατηγορίας σε σκληρά δάπεδα,

καθαρίζοντας το 100% της σκόνης!

Πέλμα TriActive

Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3

τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο

άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα

κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού,

χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο

πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν

σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Απόδοση

Διαβάθμιση ενεργειακής απόδοσης: B

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 33,7 kW·h

Κλάση καθαρισμού χαλιών: E

Κλάση καθαρισμού σκληρών δαπέδων: A

Κλάση επανεκπομπής σκόνης: E

Στάθμη ηχητικής ισχύος: 84 dB

Ροή αέρα (μέγ.): 29,4 l/s l/s

Απορρόφηση (μέγ.):

19,5 kPa

Iσχύς εισόδου (IEC): 750 W

Σχεδίαση

Χρώμα: Γαλάζιο

Φιλτράρισμα

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: Κλασική s-bag

με μεγάλη διάρκεια ζωής

Φίλτρο εξόδου αέρα: Μικροφίλτρο

Φίλτρο μοτέρ: Μικροφίλτρο

Χωρητικότητα σκόνης: 3 Α

Χρηστικότητα

Τύπος σωλήνα: Τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων

από αλουμίνιο

Σύνδεση σωλήνα: Κωνικό σχήμα

Τύπος τροχών: Πλαστικό

Λαβή μεταφοράς: Μπροστινό

Ακτίνα δράσης: 8 ιγ

Μήκος καλωδίου: 5 ιγ

Ένδειξη πληρότητας δοχείου συλλογής σκόνης

Πέλματα και εξαρτήματα

Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive

Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα για σκληρά δάπεδα, Βούρτσα

turbo

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Eξάρτημα για

κοιλότητες, Μικρό πέλμα

Βιωσιμότητα

Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 4,2 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 406 x 282 x 220 μμ
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