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Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα
Εξοικονομήστε 35% ενέργεια με μοτέρ HD υψηλής απόδοσης*

Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς και πανεύκολο σκούπισμα, με τη μοναδική Philips Performer. Το νέο μοτέρ HD υψηλής

απόδοσης καταναλώνει έως και 35% λιγότερη ενέργεια, ενώ διατηρεί εξαιρετική απορροφητική ισχύ.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αποτελέσματα μεγάλης ισχύος

Νέο μοτέρ HD με 1250 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 375 Watt

Λιγότερα απόβλητα στο περιβάλλον

Τουλάχιστον το 60% των πλαστικών μερών είναι βιώσιμα

Ξέγνοιαστο καθάρισμα

Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή ComfortControl

Άψογος καθαρισμός σε σκληρά δάπεδα

Το πέλμα Super Parquet αφαιρεί τις δύσκολες βρωμιές στο τριπλάσιο

Αποτελεσματικό αντιαλλεργικό σύστημα

Φίλτρο HEPA AirSeal και πλενόμενο φίλτρο HEPA 13

Σφραγίδα ποιότητας ECARF για αξιόπιστα αποτελέσματα
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Νέο μοτέρ HD με 1250 Watt

To μοτέρ HD υψηλής απόδοσης 1250 Watt (Υψηλής

πυκνότητας) με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο

πέλμα 375 Watt, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε

35% λιγότερη ενέργεια χωρίς να κάνετε

συμβιβασμούς στον καθαρισμό.

Λαβή ComfortControl

Η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή αποτρέπει την

καταπόνηση των καρπών. Παρέχει ευέλικτο χειρισμό

με το ένα χέρι χωρίς προσπάθεια. Απολαύστε

ευκολότερο καθάρισμα.

Πέλμα Super Parquet

Το πέλμα Super Parquet σάς επιτρέπει να καθαρίζετε

σκληρά δάπεδα όλων των ειδών με ένα πέρασμα

χωρίς κίνδυνο φθοράς τους. Χάρη στα

απορροφητικά πανάκια με μικροϊνες και στην

απορροφητική ισχύ της ηλεκτρικής σκούπας,

επιτυγχάνετε βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς να

χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή βούρτσες.

Φίλτρο HEPA AirSeal, HEPA 13

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα της Philips έχει σχεδιαστεί

με τέτοιο τρόπο ώστε όλος ο αέρας που εισέρχεται

να περνάει από το πλενόμενο φίλτρο HEPA 13

(φιλτράρισμα 99,95%) πριν την εξαγωγή του. Δεν

υπάρχει πιθανότητα διαφυγής.

Σχεδιασμός

Χρώμα: Γκρι

Φιλτράρισμα

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag

Φίλτρο εξόδου αέρα: Πλενόμενο φίλτρο Ultra Clean

Air HEPA 13

HEPA AirSeal

Χωρητικότητα σκόνης: 4 l

Πέλματα και εξαρτήματα

Αξεσουάρ: Eξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Στη λαβή

Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα Super Parquet

Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive

Απόδοση

Ροή αέρα (μέγ.): 39 l/s

Iσχύς εισόδου (IEC): 1250 W

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 1250 W

Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 78 dB

Απορροφητική ισχύς (μεγ.):

375 W

Απορρόφηση (μέγ.): 28 kPa

Χρηστικότητα

Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά

Κασέτα Clean Comfort

Σύνδεση σωλήνα: Κουμπί

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός λακαριστός

τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων

Τύπος τροχών: Καουτσούκ

Ακτίνα δράσης:

12 m

Μήκος καλωδίου: 9 m

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 6,5 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 500 x 320 x

280 χιλ.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.

* Σε σύγκριση με την ηλεκτρική σκούπα 2000 Watt της Philips,

εσωτερική μέτρηση της Philips, 2008.
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