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Itin veiksmingas
Mažesnės energijos sąnaudos

Naujasis „Philips PowerPro Compact“ nepriekaištingai valo, nes jame įdiegta

„PowerCyclone 4“ technologija ir naudojamas „TriActive“ antgalis, puikiai

surenkantis visas dulkes. Dulkių surinkimo dėžę lengva ištuštinti, todėl į aplinką

nepasklinda dulkių debesys.

Puikiai valo

Energijos vartojimo efektyvumo klasė B

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

Patogumas

Ilgas įrankis sunkiai pasiekiamoms vietoms

Pažangi dulkių surinkimo talpykla, kurią lengva ištuštinti

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Oro valymo filtro sistema

EPA10 filtravimo sistema su „Airseal“, kad oras būtų sveikesnis
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Ypatybės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė B

Šis dulkių siurblys veikia puikiai ir yra

priskiriamas energijos vartojimo efektyvumo

klasei B.

Kietų grindų valymo klasė A

Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo

efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka

dulkes 100 %!

Technologija „PowerCyclone 4“

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro

srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus

ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai

užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į

„PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro

įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis

greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę

kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

Ilgas įrankis

Naudodami ilgą įrankį išvalysite sunkiai

pasiekiamas vietas, baldų viršų ar aukštas

lentynas. Šepečio kampas reguliuojamas, todėl

galėsite jį nustatyti pagal poreikį.

Lengva ištuštinti dulkių konteinerį

Dulkių talpykla sukurta taip, kad iškratant

dulkes nekyla jų kamuoliai. Unikali forma ir

švelnus paviršius leidžia dulkes surinkti vienoje

pusėje ir lengvai jas iškratyti į šiukšliadėžę.

Itin ilga ergonomiška rankena

Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti.

Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti

ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

EPA10 švaraus oro sistema

EPA10 filtras ir „AirSeal“ prieš išpučiant orą

sulaiko net smulkiausias dulkes, todėl

aplinkoje neliks jokių dulkių, o oras bus švarus

ir sveikas.

„TriActive“ antgalis

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu

metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai

sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia

didelius trupinius per didelę priekyje esančią

angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias

dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.
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Specifikacijos

„Performance“

Energijos vartojimo efektyvumo vertinimas: B

Metinis energijos suvartojimas: 33,8 kW·h

Kilimų valymo klasė: E

Kietų grindų valymo klasė: A

Dulkių pralaidumo klasė: C

Garso lygis: 79 dB

Įeinanti energija (IEC): 750 W

Oro srovė (maks.): 28,4 l/s

Siurbimas (maks.): 17,4 kPa

Konstrukcija

Spalva: Sodriai juoda

Filtravimas

Dulkių tūris: 1,5 l

Išmetimo filtras: Kempinėlė

Variklio filtras: EPA 10 plaunamas filtras

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 8 m

Maitinimo laido ilgis: 5 m

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Vamzdžio sujungimas: Kūginis

Su ratukais: Plastikas

Nešimo rankena: Priekis

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis

Papildomi priedai: Ilgas įrankis

Papildomas antgalis: Antgalis kietoms

grindims

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 4,5 kg

Gaminio matmenys (IxPxA): 406 x 285 x

238 mm

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius
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