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Maximális teljesítmény
Alacsonyabb energiafogyasztás

Az új Philips PowerPro Compact teljes körű takarítási teljesítményt nyújt a

PowerCyclone 4 technológiának és a hatékony porgyűjtéshez tervezett TriActive

szívófejnek köszönhetően. A porzsák egyszerűen üríthető, porfelhők nélkül.

Kiváló takarítási eredmény

B energiahatékonysági osztály

A-osztályú teljesítmény keménypadló esetén

A PowerCyclone 4 technológia egy lépésben választja szét a port és a levegőt

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre

Kényelem

Korszerű, könnyen üríthető portartály

Az extra hosszú ergonomikus markolatnak köszönhetően minden sarkot elér

Clean air légszűrő rendszer

EPA10 szűrőrendszer AirSeal technológiával az egészséges levegőért
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Fénypontok

B energiahatékonysági osztály

A porszívó kialakítása révén tökéletes

teljesítményt nyújt B energiahatékonysági

osztállyal.

A-osztályú, keménypadló esetén

A termék a legmagasabb tisztítási

teljesítményt nyújtja a kemény padlókon.

100%-ban összegyűjti a port!

PowerCyclone 4 technológia

A PowerCyclone 4 technológia maximálisra

növeli a légáramlást és a teljesítményt azáltal,

hogy a szennyeződést egyetlen menetben

távolítja el a levegőből. Jelentős tisztítási

eredményt nyújt, amely hatékony lépéseken

keresztül valósul meg: 1) Az egyenes vonalú és

sima felületű levegőbemeneti nyíláson

keresztül a levegő gyorsan áramlik a

PowerCyclone rendszerbe. 2) A hajlított

légcsatorna felfelé áramoltatja a levegőt a

ciklonkamrába, és közben növeli annak

sebességét, hogy különválassza a port a

levegőtől.

Könnyen üríthető portartály

A portartályt úgy tervezték, hogy tökéletesen

üríthető legyen, porfellegek nélkül. Egyedi

alakjának és sima felületének köszönhetően a

por a tartály egyik oldalán gyűlik össze, és

egyenletesen csúszik a porgyűjtőbe.

Extra hosszú ergonomikus markolat

Az ergonomikus kialakítású markolatot igazán

kényelmes használni. Extra hosszú

kialakításának köszönhetően a nehezen

elérhető helyeken is tisztaságot varázsolhat.

EPA10 Clean air légszűrő rendszer

Az EPA 10 szűrő és az AirSeal a pormentes

környezet és a tiszta, egészséges levegő

érdekében összegyűjti a legfinomabb port is,

mielőtt a készülék kifújná a levegőt.

TriActive szívófej

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez

el egyszerre: 1) Speciális talpával gyengéden a

szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is

eltávolítja a port. 2) az elején lévő nyíláson át a

nagyobb szennyeződéseket is felszippantja.

3) A bal és jobb oldalsó levegőcsatornái

felszedik a közvetlenül a bútorok és a fal

mellett lévő port és piszkot is.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Energiahatékonysági besorolás: B

Éves energiafogyasztás: 33,8 kWh

Szőnyegtisztítási osztályozás: E

Kemény padlóburkolaton végzett tisztítás

szerinti osztályozás: A

A levegőbe visszajutó por szerinti osztályozás:

C

Zajszint: 79 dB

Bemeneti teljesítmény (IEC): 750 W

Légáram (max.): 28,4 l/mp

Szívóerő (max.): 17,4 kPa

Formatervezés

Szín: Telt piros

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 1,5 L

Kimeneti levegőszűrő: Szivacs

Motorvédő szűrő: EPA 10 mosható szűrő

Felhasználhatóság

Hatósugár: 8 m

Vezetékhossz: 5 m

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Csőcsatlakozás: Kúpos

Keréktípus: Műanyag

Hordfogantyú: Előlap

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: TriActive szívófej

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis

szívófej

Tartozékok tárolása: A csőbilincsen

Kiegészítő szívófej: Kemény padlószívófej

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 4,5 kg

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 406 x 285

x 238 mm

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír
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