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Забравете усилията при почистване
По-дълъг кабел, без необходимост от торба за прах

Прахосмукачката без торба EasyClean на Philips е предназначена за хората, които желаят

щателно почистване с минимални усилия.

Лесно почиства прах и замърсявания

1800-ватов двигател, създаващ макс. 300 вата засмукваща мощност

Чист въздух във Вашия дом

HEPA 12 филтър Super Clean Air, 99,5% филтриране

Лесно изхвърляне на сметта

Отделението за прах може лесно да се изважда и изпразва

Лесно почистване, дори около мебели

Накрайник Tri-Active с уникално действие "3 в 1"

Изключителен резултат с килими и мебели

Накрайникът Turbo Brush премахва 25% повече косми и прах
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Акценти Спецификации

Двигател 1800 вата

1800-ватов двигател, създаващ макс. 300 вата

засмукваща мощност за идеални резултати от

чистенето.

Филтър Super Clean Air HEPA12

Този HEPA 12 филтър Super Clean Air улавя поне

99,5% от всички вредни микроскопични паразити,

които причиняват дихателни алергии.

Лесно изпразване на отделението за прах

Прахосмукачката без торба има прозрачно отделение

за прах, което показва праха, отстранен от вашия

под, и улеснява намирането на случайно засмукани

полезни предмети.

Многофункционален накрайник Tri-Active

Този уникален накрайник е проектиран

аеродинамично за максимална ефективност на

почистването, като разполага със странични четки за

обиране на праха от ъгли и извивки и преден отвор

за засмукване на по-едра смет. С всяко движение

моментално се постига перфектен резултат.

Turbo Brush накрайник

Накрайникът Turbo Brush позволява почистване на

килими в дълбочина и бързо отстраняване на косми и

мъх от тях. Въртящата се четка активно премахва

малките частици прах и власинките, което води до

25% по-добро почистване на килимите. Колелцата на

накрайника предпазват от повреди в случаи на

използване върху твърди подови повърхности.

Обсег от 11 м

Благодарение на 8-метровия кабел имате обхват от

11 м, без да е необходимо да сменяте контакта.

Дизайн

Цвят: Оксфордско синьо

Работни показатели

Консумирана мощност (макс.): 1800 W

Входна мощност (IEC): 1600 W

Мощност на засмукване (макс.): 300 W

Вакуум (макс.): 29 kPa

Въздушен поток (макс.):

36 л/сек.

Ниво на шума (Lc IEC): 79 dB

Филтриране

Вместимост за прах: 2 л

Модел филтър: Gore-Tex HEPA 10

Изходящ филтър: Филтър Super Clean Air HEPA12

Използваемост

Радиус на действие: 11 м

Тип на тръбата: Метална лакирана телескопична

тръба от 2 части

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Свързване: Бутон

Помощни принадлежности за съхранение: Отзад и

отдолу

Тип на колелата: Гумен

Управление на мощността:

Електронно на уреда

Дължина на кабела: 8 м

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Накрайник TriActive

Допълнителен накрайник: Турбо накрайник

Аксесоари: Тесен накрайник, Малък накрайник

Съхранение на принадлежностите: На дръжка

Тегло и размери

Тегло: 6 кг
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