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Her Zaman En Yüksek Emiş Gücü*
PowerCyclone 4 Teknolojisi ile

Yeni Philips PowerPro Active torbasız elektrikli süpürge, Power Cyclone 4 teknolojisi sayesinde olağanüstü

temizlik sonuçları sağlar. Gelişmiş toz haznesi kolayca boşaltılır ve tozun dağılmasını engellemeye yardımcı olur.

Güçlü temizleme performansı

PowerCyclone 4 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır

Yüksek performans için 2000 Watt motor

Evinizde temiz hava

EPA filtresi alerjiye sebep olan mikroskobik parazitleri yakalar

Parke zeminler için çizilmeye karşı koruma

Çizilmeye karşı yumuşak fırça kıllarına sahip parke başlığı

Her yere erişebilmeniz için ergonomik tutma yeri

Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

Kolay temizlenir

İçinde her ihtiyaca uygun 4 aparat bulunan akıllı temizlik seti

Kolay boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı
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Özellikler

PowerCyclone 4 Teknolojisi

PowerCyclone 4 teknolojisi, kiri havadan tek

seferde ayırarak hava akışını ve performansı en

üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme

aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları

sunar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde

PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2)

Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması

için havayı siklonik hazne içinde yukarı doğru

ivmelendirir.

EPA filtre sistemi

Kıvrımlı EPA filtre geniş bir filtre yüzeyine ve

yüksek performansa sahiptir. Bu özellikler

siklonik hava akımı ile bir araya gelerek çabuk

tıkanmayı önler ve hem daha iyi hem de daha

uzun ömürlü filtreleme sonuçları sağlar.

2000 Watt motor

2000 Watt motor yüksek performans için 370

Watt maksimum emiş gücü üretir.

Parke başlığı

Sert zeminlerin dikkatle temizlenmesi için özel

olarak tasarlanmış, yumuşak fırça kıllarına

sahip bu başlık ile artık çizik riski yok.

Ekstra uzun ergonomik tutma yeri

Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım

kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun

tasarımı her yere erişebilmenize imkan

tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca

temizlemenizi sağlar.

Akıllı temizlik seti

Elektrikli süpürge her ihtiyacınıza cevap

verecek şekilde tasarlanmış bir aksesuar

setiyle donatılmıştır: (1) Uzun süpürme aparatı,

mobilyaların üst kısımları ya da yüksek raflar

gibi zorlu yerleri temizlemenize yardımcı olur.

(2) 3'ü 1 arada aparat, dar ve küçük alanların

temizlenmesi için mükemmeldir. (3) Küçük bir

fırçası olan aralık temizleme aparatı, hava

akışını engellemeden köşelerin ya da

nesnelerin etrafından kolaylıkla bükülebilir. (4)

Uzun fırça, perdeleri temizlemek için idealdir.

Boşaltması kolay toz haznesi

Toz haznesinin özel tasarımı sayesinde,

toplanan tozlar etrafa dağılmadan atılabilir.

Toz, benzersiz bir şekle ve pürüzsüz bir yüzeye

sahip olan haznenin tek bir tarafında toplanır

ve çöp kovasına kolayca dökülür.
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Teknik Özellikler

Performans

Giriş gücü (IEC): 1700 W

Hava akımı (maks.): 37 l/s

Giriş gücü (maks.): 2000 W

Emiş gücü (maksimum): 370 W

Vakum (maks.): 33 kPa

Gürültü seviyesi (Lc IEC): 80 dB

Tasarım

Renk: Metalik kırmızı

Filtreleme

Toz kapasitesi: 1,7 L

Boşaltma filtresi: Mikrofiltre

Motor filtresi: HEPA 10 yıkanabilir filtre

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 9 m

Kordon uzunluğu: 6 m

Boru tipi: Alüminyum teleskopik boru

Taşıma kolu: Üst ve ön kısım

Boru bağlantısı: Konik

Tekerlek tipi: Lastik

Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Başlıklar ve aksesuarlar

Standart başlık: Çok amaçlı başlık

Ek başlık: Parke başlığı

Aksesuarlar dahildir: Aralık temizleme aparatı,

Küçük başlık, Akıllı temizlik seti

Aksesuar saklama: Boru klipsinde

Ekstra aksesuarlar: Akıllı temizlik seti

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 6 kg

Ürünün boyutları (UxGxY): 473 x 304 x 301 mm

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

* Philips PowerPro Compact FC8470'e kıyasla toz çekme

sonuçları, Ocak 2013'te şirket içinde yapılan testlere

göre.
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