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Moc ticha
Nemilosrdný voči prachu, ohľaduplný k vašim ušiam

Vychutnajte si pokojnú a tichú domácnosť s vysávačom Philips SilentStar. Vďaka

svojej jedinečnej hubici SilentSeal ponúka tento vysávač vysoký čistiaci výkon pri

minimálnej hlučnosti.

Minimálny hluk, maximálny sací výkon

Optimálny výkon a nízky hluk vďaka nástavcu SilentSeal

Aerodynamický vzduchový kanál znižuje hlučnosť na príjemných 70 dB

Nízka spotreba energie, vysokokvalitné výsledky

1250 W HD motor poskytujúci výkon 2000 W*

Vysokoúčinný antialergický systém

Tesnenie HEPA AirSeal a filter HEPA 13

Ocenenie Pečať kvality ECARF za spoľahlivé výsledky

Jednoduché používanie v celej domácnosti

Dve pohodlné prenosné rukoväte pre vyššie pohodlie pri práci
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Hlavné prvky

Nástavec SilentSeal

Nástavec SilentSeal prispieva k optimálnemu

výkonu pri nízkom hluku a súčasne účinne

zachytáva prach a chumáče nečistôt. Je

optimálne utesnený, takže umožňuje účinné

prúdenie vzduchu a tým aj vyšší sací výkon – z

produkcie WesselWerk.

Aerodynamický vzduchový kanál

Vzduchový kanál bol vyladený tak, aby vzduch

prúdil hladko von, čím sa minimalizuje

vytváranie hluku. Okrem toho špeciálne

zavesenie motora v maximálnej miere tlmí

vibrácie.

Nový 1250 wattový HD motor

Vysokoúčinný 1250 W HD (High Density)

motor generuje max. sací výkon 400 W, čo

znamená, že spotrebúva o 30 % menej energie

pri rovnakej účinnosti čistenia ako 2000 W

spotrebič.*

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13

Tento vysávač Philips bol navrhnutý tak, aby

všetok nasávaný vzduch prešiel pred

vyfúknutím cez umývateľný filter HEPA 13

(99,95 % filtrácia). Neunikne ani zrnko prachu.

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.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Dizajn

Farba: Hviezdna modrá

Filtrácia

Typ prachového vrecka: s-bag Green

Výstupný filter: Umývateľný filter Ultra Clean

Air HEPA 13

Kapacita na prach: 3,5 l

Tesnenie HEPA AirSeal: áno

Nástavce a príslušenstvo

Pribalené príslušenstvo: Kefa, Štrbinová

hubica, Malý nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Na rukoväti

Bežný nástavec: Nástavec SilentSeal s nízkou

hlučnosťou

Výkon

Prietok vzduchu (max): 42 l/s

Príkon (IEC): 1250 W

Vstupný výkon (max): 1250 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 70 dB

Sací výkon (max): 400 W

Vákuum (max): 32 kPa

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Použiteľnosť

Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu

Kazeta Clean Comfort: áno

Pripojenie trubice: Jednoduché uvoľnenie

Indikátor plného vrecka na prach: áno

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Typ koliesok: Guma

Akčný rádius: 11 m

Dĺžka kábla: 8 m

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 290 x

250 mm

Hmotnosť produktu: 6,8 kg

* Interné meranie spoločnosti Philips, 2010.
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