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Plnohodnotný výkon
Nižšia spotreba energie

Nový vysávač Philips PowerPro Compact poskytuje plnohodnotný čistiaci výkon na všetkých tvrdých podlahách

vďaka technológii PowerCyclone 4 a hubici určenej špeciálne na tvrdé podlahy. Zásobník na prach sa ľahko

vysýpa a nevytvára kúdoly prachu.

Vynikajúce výsledky čistenia

Trieda energetickej efektívnosti A

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Hubica na optimálne čistenie všetkých tvrdých podláh

Vybavenie a vlastnosti

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach uľahčuje vysýpanie

Filtračný systém na čistenie vzduchu

Filtračný systém HEPA 10 s tesnením AirSeal pre zdravý vzduch
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Hlavné prvky

Trieda energetickej efektívnosti A

Tento vysávač je navrhnutý, aby poskytoval

plnohodnotný výkon s triedou energetickej

efektívnosti A.

Prvotriedny na tvrdých podlahách

Tento produkt dosahuje čistiaci účinok

najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni

až 100 % prachu!

Technológia PowerCyclone 4

Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním

nečistoty od vzduchu jedným ťahom

maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša

pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka

veľmi účinným krokom: 1) Technológia

PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka

priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2)

Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu

smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka

čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Hubica na tvrdé podlahy

Hubica na tvrdé podlahy zabezpečuje

optimálne čistenie všetkých tvrdých podláh,

hlavne parkiet a dlažby. 1) Špeciálne mäkké

vlákna kefy ochránia podlahu pred

poškriabaním. 2) Štruktúra jemných vlákien

zaručí optimálne zachytávanie prachu na

všetkých druhoch tvrdých podláh. 3) Hubica je

ľahká a vybavená kolieskami, ktoré umožňujú

skvelú ovládateľnosť na všetkých podlahách.

Zásobník na prach s ľahkým vysýpaním

Zásobník na prach je dokonale navrhnutý na

vysýpanie, pri ktorom sa netvoria kúdoly

prachu. Vďaka svojmu jedinečnému tvaru a

hladkému povrchu sa prach zhromažďuje na

jednej strane nádoby a rovnomerne skĺzne do

odpadkového koša.

Extra dlhá ergonomická rukoväť

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje

pohodlné použitie. Je špeciálne navrhnutá, aby

ste dosiahli ďalej, takže vyčistíte aj ťažko

dostupné miesta.

Systém na čistenie vzduchu HEPA 10

Filter HEPA 10 a tesnenie AirSeal zachytia aj

ten najjemnejší prach skôr, než vzduch vyjde z

vysávača. Tým zaručia prostredie bez prachu a

čistý, zdravý vzduch.
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Technické údaje

Výkon

Hodnotenie energetickej efektívnosti

Ročná spotreba energie: 26,5 kW·h

Trieda čistenia tvrdých podláh

Trieda reemisie prachu: C

Hladina akustického výkonu: 79 dB

Príkon (IEC): 750 W

Prietok vzduchu (max): 28,4 l/s

Vákuum (max): 17,4 kPa

Dizajn

Farba: Jasná modrá

Filtrácia

Kapacita na prach: 1,5 l

Výstupný filter: Špongia

Filter motora: Umývateľný filter EPA 10

Použiteľnosť

Akčný rádius: 8 m

Dĺžka kábla: 5 m

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Spojka trubice: Kužeľovitá

Typ koliesok: Plast

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Hubicee a príslušenstvo

Bežná hubica: Hubica na tvrdé podlahy

Pribalené príslušenstvo: Štrbinová hubica,

Malá hubica

Dodatočná hubica: Hubica na tvrdé podlahy

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 4,5 kg

Rozmery produktu (D x Š x V): 406 x 285 x

238 mm

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier
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