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Η δύναμη της ησυχίας

Σκληρό με τη σκόνη, ευγενικό με τα αυτιά σας
Απολαύστε μια ξεκούραστη ζωή στο σπίτι, χωρίς παρεμβολές, με την ηλεκτρική 
σκούπα Philips SilentStar. Με το μοναδικό πέλμα SilentStar, αυτή η σκούπα παρέχει 
ισχυρή καθαριστική ισχύ με ελάχιστο θόρυβο.

Ελάχιστος θόρυβος, μέγιστη απορρόφηση
• Βέλτιστες επιδόσεις και χαμηλός θόρυβος, χάρη στο πέλμα SilentSeal
• Η αεροδυναμική δίοδος αέρα μειώνει το θόρυβο στα 70 dB

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αποτελέσματα μεγάλης ισχύος
• Μοτέρ HD με 1250 Watt που παράγει απόδοση 2000 Watt*

Αποτελεσματικό αντιαλλεργικό σύστημα
• Φίλτρο HEPA AirSeal και πλενόμενο φίλτρο HEPA 13
• Σφραγίδα ποιότητας ECARF για αξιόπιστα αποτελέσματα

Εύχρηστη για όλο το σπίτι
• Δύο πρακτικές λαβές μεταφοράς για μεγαλύτερη άνεση



 Πέλμα SilentSeal

Το πέλμα SilentSeal προσφέρει βέλτιστες 
επιδόσεις, τόσο από πλευράς χαμηλού θορύβου 
όσο και από πλευράς απορροφητικότητας. Η 
κατασκευή του καθιστά δυνατή την αποδοτική 
ροή του αέρα, με αποτέλεσμα καλύτερες 
επιδόσεις καθαρισμού. Με την υπογραφή της 
WesselWerk.

Αεροδυναμική δίοδος αέρα

Η δίοδος αέρα έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο αέρας διαχέεται προς τα έξω 
με ευκολία, παράγοντας ελάχιστο θόρυβο. 
Επιπλέον, υπάρχει μια ειδική ανάρτηση μοτέρ για 
τη μείωση των κραδασμών στο ελάχιστο.

Νέο μοτέρ HD με 1250 Watt
To μοτέρ HD υψηλής απόδοσης 1250 Watt 
(Υψηλής πυκνότητας) παράγει μέγιστη 

απορροφητική ισχύ στο πέλμα 400 Watt, που 
σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε 30% λιγότερη 
ενέργεια για το ίδιο εκπληκτικό αποτέλεσμα 
καθαρισμού όπως μια συσκευή 2000 Watt.*

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.

Λαβές για πρακτική μεταφορά

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα δεν έχει μία, αλλά δύο 
λαβές μεταφοράς. Όταν στηρίζεται στις ρόδες, 
υπάρχει μια λαβή στο επάνω μέρος, που σας 
επιτρέπει να μετακινείτε τη σκούπα με πολύ λίγο 
σκύψιμο. Η δεύτερη λαβή στη μπροστινή πλευρά 
επιτρέπει την άνετη μεταφορά της συσκευής σε 
όρθια θέση.
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Προδιαγραφές
Σχεδιασμός
• Χρώμα: Μυστηριώδες γαλάζιο

Φιλτράρισμα
• Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag
• Φίλτρο εξόδου αέρα: Πλενόμενο φίλτρο Ultra 

Clean Air HEPA 13
• HEPA AirSeal
• Χωρητικότητα σκόνης: 3,5 l

Πέλματα και εξαρτήματα
• Αξεσουάρ: Βούρτσα, Eξάρτημα για κοιλότητες, 
Μικρό πέλμα

• Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Στη λαβή
• Απλό πέλμα: Πέλμα χαμηλού θορύβου SilentSeal

Απόδοση
• Ροή αέρα (μέγ.): 42 l/s
• Iσχύς εισόδου (IEC): 1250 W
• Iσχύς εισόδου (μέγ.): 1250 W
• Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 70 dB
• Απορροφητική ισχύς (μεγ.): 400 W
• Απορρόφηση (μέγ.): 32 kPa

Βιωσιμότητα
• Συσκευασία: > 90% ανακυκλωμένα υλικά
• Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Χρηστικότητα
• Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά
• Κασέτα Clean Comfort
• Σύνδεση σωλήνα: Κουμπί
• Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής 
σκόνης

• Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα 
συσκευής

• Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός 
σωλήνας 2 τεμαχίων

• Τύπος τροχών: Καουτσούκ
• Ακτίνα δράσης: 11 m
• Μήκος καλωδίου: 8 m

Βάρος και διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 500 x 290 x 

250 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 6,8 κ.
•

* Εσωτερική μέτρηση της Philips, 2010.
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