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P
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rožívejte život!
ádné potíže s uklízením
ovádějte úklid rychle a snadno s vysavačem Philips HomeHero. Tento vysavač nabízí 
ělý sací výkon, filtraci prachu a flexibilní hubice pro důkladný a snadný úklid.

Vysoká čisticí síla
• Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací výkon 325 W

Vysoce efektivní antialergický systém
• Těsnění HEPA a omyvatelný filtr HEPA 12

Vynikající výsledky u nábytku a záclon
• Rotující Mini Turbo kartáč pro snadné odstranění chlupů a chomáčů

Snadné použití v celé domácnosti
• Dvě pohodlná madla k přenášení pro mimořádné pohodlí

Hygienická likvidace prachového sáčku
• Jedinečná kazeta Clean Comfort pro zabránění kontaktu s prachem



 1800W motor

Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací výkon 
325 W, čímž dosahuje dokonalých výsledků čištění.

Těsnění HEPA, filtr HEPA 12

Tento vysavač byl navržen tak, aby musel veškerý 
vzduch předtím, než opustí přístroj, projít skrz 
omyvatelný filtr HEPA 12 (99,5% filtrace). Není 
možný žádný únik.

Mini Turbo kartáč

Mini Turbo kartáč rychle odstraňuje chlupy (zvířecí), 
chomáče a prach z pohovek, polstrování a dalších 

tkanin. Tento kartáč je ideální pro majitele domácích 
mazlíčků.

Pohodlná madla k přenášení

Tento vysavač neobsahuje jedno, ale dvě madla pro 
přenášení. Pokud je vysavač na kolečkách, nachází se 
madlo na jeho horní straně, takže s ním můžete 
snadno manipulovat, aniž byste se museli příliš 
ohýbat. Druhé madlo na předku zařízení umožňuje 
pohodlné přenášení vysavače ve svislé poloze.

Kazeta Clean Comfort

Díky tomuto patentovanému držáku prachového 
sáčku pro vysavač Philips nedochází při likvidaci 
prachového sáčku ke kontaktu s prachem.
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Specifikace
Tvar
• Barva: Květinová červená

Filtrace
• Typ prachového sáčku: Sáček S-bag
• Kapacita pro prach: 3 l
• Výstupní filtr: Filtr Super Clean Air HEPA 12, 

omyvatelný
• Těsnění HEPA: Ano

Hubice a příslušenství
• Příslušenství: Nástavec pro štěrbiny
• Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici
• Přídavná hubice: Mini turbokartáč
• Standardní hubice: Univerzální hubice s kolečky

Výkon
• Proud vzduchu (max.): 42 l/s
• Příkon (IEC): 1600 W
• Příkon (max.): 1800 W
• Úroveň hluku (Lc IEC): 79 dB
• Sací výkon (max.): 325 W
• Vakuum (max.): 30 kPa

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Použitelnost
• Akční rádius: 10 m
• Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
• Kazeta Clean Comfort: Ano
• Délka kabelu: 7 m
• Spojka trubice: Kónický
• Indikátor naplnění prachového sáčku: Ano
• Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
• Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická 

trubice
• Typ koleček: Pryžová

Hmotnost a rozměry
• Hmotnost výrobku: 5,5 kg
•
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