
 

 

Philips SilentStar
Porzsákos porszívó 
SilentSeal szívófejjel

2000 W
Parketta
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Extrém teljesítmény, meglepő csendesség

Kíméletlen a porral szemben, kellemes a fülnek
Élvezze a nyugodt, zavartalan otthonlétet a Philips SilentStar készülékkel. Az egyedülálló 
SilentStar szívófejjel rendelkező porszívó kiválóan tisztít, halk működés mellett.

Kiváló takarítási teljesítmény
• Maximum 450 W szívóerővel rendelkező 2000 wattos motor

SilentSeal szívófej: alacsony zajszint, maximális szívóerő
• Optimális teljesítmény és alacsony zajszint a SilentSeal-nek köszönhetően
• Az aerodinamikus légcsatorna 73 dB-re csökkenti a zajt

Igazán hatékony antiallergén rendszer
• HEPA AirSeal szigetelés és mosható HEPA 13 szűrő
• ECARF minőséget tanúsító pecsét, a megbízható eredmény jelképe

Karcolásvédelem a parketta számára
• Speciális parkettatisztító szívófej lágy tisztítósörtékkel

Egyszerűen használható a ház minden pontján
• A két kényelmes hordfogantyú fokozott kényelmet biztosít



 2000 wattos motor

A nagy teljesítményű, 2000 wattos motor max. 450 
watt szívóerőt képes kifejteni a tökéletes tisztaság 
érdekében.

SilentSeal szívófej

A SilentSeal szívófej optimális teljesítményt biztosít 
mind az alacsony zajszint elérésben, mind a 
poreltávolítás területén. A WesselWerk gyártotta, 
hatékony légáramlás érdekében optimális záródással, 
hogy a lehető legjobb tisztítási eredményt garantálja.

Aerodinamikus légcsatorna

A különleges kialakítású légcsatornában a levegő 
akadálytalanul áramlik, ami minimális zajszintet 
eredményez. A speciális motorfelfüggesztés a lehető 
legalacsonyabb szintre csökkenti a rezgést.

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő

Ezt a Philips porszívót úgy tervezték, hogy az összes 
beáramló levegő áthalad a HEPA 13 szűrőn (99,95%-
os szűrés), mielőtt kiáramlik. Innen nincs menekvés!

Parkettatisztító szívófej

Ennek a kimondottan kemény padlók gondos 
ápolásához tervezett, lágy tisztítósörtékkel ellátott 
szívófejnek köszönhetően többé nem kell tartani 
attól, hogy megkarcolódik a padló.

Kényelmes fogantyúk

A porszívó nem csupán egy, hanem két fogantyúval is 
rendelkezik. Ha a kerekein áll, a tetején található 
fogantyú segítségével felemelheti, és könnyedén, 
hajolgatás nélkül mozgathatja a porszívót, amerre 
csak kívánja. A készülék elején található második 
fogantyúval kényelmesen hordozhatja 
felegyenesedett állapotban is.
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