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Täysi teho
Pienempi energiankulutus

Philipsin PowerLife-pölynimurin ainutlaatuinen TriActive-suutin puhdistaa tehokkaasti kaikki lattiapinnat.

Erittäin puhdasta jälkeä

TriActive-suutin tekee 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla

Ergonomisen kädensijan ansiosta ulotut pitkälle

Erikoispitkän ergonomisen kädensijan ansiosta ulotut kaikkialle

Kevyt metallinen teleskooppiputki

Kevyen alumiinisen putken ansiosta siivoaminen on miellyttävää

Pitkäkestoinen pölynkeräys

3 litran S-bag kestää pitkään
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Kohokohdat Tekniset tiedot

3 litran S-bag

Philipsin erittäin tilavaa pölypussia ei tarvitse

vaihtaa usein.

Alumiininen teleskooppiputki

Pölynimurin kevyttä alumiinista putkea on

miellyttävä kantaa ja käyttää. 2-osainen

teleskooppiputki on helppo säätää halutun

pituiseksi.

Erikoispitkä ergonominen kädensija

Ergonomisesti muotoiltua kädensijaa on

kätevä käyttää. Sen pitkän putken avulla yletyt

kauemmas, joten voit helposti puhdistaa

hankalatkin kohdat.

TriActive-suutin

TriActive-suutin tekee 3 siivoustoimintoa

yhdellä vedolla: 1) Sen erikoismuotoiltu

pohjalevy avaa varovasti lattiamattoa, jotta

syvälle painunut pölykin saadaan imettyä. 2)

Se imee etuosan suuremman imuaukon kautta

isommat roskat. 3) Sen sivuilla olevat

ilmakanavat keräävät pölyn ja roskat

huonekalujen ja seinien vierustoilta.

Suorituskyky

Energiatehokkuusluokitus: E

Vuosittainen energiankulutus: 52 kWh

Puhdistusteho matoilla: C

Puhdistusteho kovilla lattiapinnoilla: A

Pölypäästöluokka: E

Äänentaso: 85 dB

Ilmankierto (enintään): 37 l/s

Alipaine (enintään): 23,5 kPa

Tuloteho (IEC): 1400 W

Syöttöteho (enintään): 1 500 W

Käytettävyys

Putken tyyppi: Alumiininen teleskooppiputki

Kantokahva: Etupää

Putkiliitin: Kartiomainen

Renkaan tyyppi: Muovi

Virranhallinta: Sähköinen laitteessa

Toimintasäde: 8 m

Johdon pituus: 5 m

Muotoilu

Väri: Syvä musta

Suodatus

Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi

Poistosuodatin: Mikrosuodatin

Pölykapasiteetti: 3 V

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Vakiosuutin: TriActive-suutin

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin,

Pieni suutin

Tarvikesäilytys: Varren pidikkeessä

Lisäsuutin: Kovien lattiapintojen suutin

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 4,2 kg

Tuotteen mitat (PxLxK): 406 x 282 x 220 mm

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.
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