
 

 

Philips HomeHero
Vysávač s vreckom

AnimalCare
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odelom Philips HomeHero vykonáte prácu rýchlo a jednoducho. Tento vysávač 

ináša vysoký sací výkon, filtrovanie prachu a flexibilné nástavce pre dôkladné a 
zproblémové vysávanie.

Vysoký čistiaci výkon
• 1800 W motor vytvára max. sací výkon 325 W

Vysokoúčinný antialergický systém
• Tesnenie HEPA AirSeal plus umývateľný filter HEPA 12

Vynikajúce výsledky na nábytku aj záclonách
• Malá rotujúca turbo kefa na ľahké odstránenie vlasov a chumáčov prachu

Jednoduché používanie v celej domácnosti
• Dve pohodlné prenosné rukoväte pre vyššie pohodlie pri práci

Hygienické odstránenie vrecka na prach
• Jedinečná kazeta Clean Comfort ktorá zabráni kontaktu s prachom



 1800 W motor

1800 W motor vytvára max. sací výkon 325 W pre 
dokonalé výsledky čistenia.

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 12

Tento vysávač bol navrhnutý tak, aby všetok 
nasávaný vzduch prešiel pred vyfúknutím cez 
umývateľný filter HEPA 12 (99,5 % filtrácia). 
Neunikne ani zrnko prachu.

Malá turbo kefa

Malá turbo kefa rýchlo odstráni (zvieracie) chlpy, 
chumáče a prach z kresiel, vankúšov a ostatných 

tkanín. Táto kefa je ideálna pre majiteľov domácich 
zvierat.

Pohodlné prenosné rukoväte

Tento vysávač nemá jednu, ale rovno dve rukoväte 
na prenášanie. Keď je na kolieskach, navrchu má 
rukoväť, pomocou ktorej ho môžete jednoducho 
prenášať a s vysávačom sa tak môžete voľne 
pohybovať takmer bez zohýbania. Druhá rukoväť na 
prednej strane zariadenia vám zase umožňuje 
pohodlne prenášať vysávač vo zvislej polohe.

Kazeta Clean Comfort

Vďaka tomuto patentovanému nosiču vrecka na 
prach vo vašom vysávači Philips nedôjde pri 
odstraňovaní vrecka k žiadnemu kontaktu s 
prachom.
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Technické údaje
Dizajn
• Farba: Piestiková červená

Filtrácia
• Typ prachového vrecka: s-bag
• Kapacita na prach: 3 l
• Výstupný filter: Umývateľný filter Super Clean Air 

HEPA 12
• Tesnenie HEPA AirSeal: áno

Nástavce a príslušenstvo
• Príslušenstvo: Štrbinová hubica
• Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na trubici
• Dodatočný nástavec: Malá turbo kefa
• Bežný nástavec: Viacúčelový nástavec na kolieskach

Výkonný
• Prietok vzduchu (max): 42 l/s
• Príkon (IEC): 1600 W
• Vstupný výkon (max): 1800 W
• Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 79 dB
• Sací výkon (max): 325 W
• Vákuum (max): 30 kPa

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný papier

Použiteľnosť
• Akčný rádius: 10 m
• Rukoväť na prenášanie: Na vrchu a vpredu
• Kazeta Clean Comfort: áno
• Dĺžka kábla: 7 m
• Pripojenie trubice: Kužeľovitý
• Indikátor plného vrecka: áno
• Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení
• Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
• Typ koliesok: Guma

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť produktu: 5,5 kg
•
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