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Najwyższa efektywność
Mniejsze zużycie energii

Odkurzacz Philips PowerPro Compact zapewnia maksymalną skuteczność

odkurzania dzięki technologii PowerCyclone 4 i nasadce TriActive opracowanej

pod kątem usuwania dużych ilości kurzu. Pojemnik można łatwo opróżnić bez

kłębów kurzu.

Doskonałe efekty sprzątania

Klasa A skuteczności odkurzania twardych podłóg

Technologia PowerCyclone 4 natychmiast oddziela kurz od powietrza

Nasadka TriActive umożliwia odkurzanie podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby

Idealny do mieszkań, w których przebywają zwierzęta

Turboszczotka, idealna do mieszkań, w których przebywają zwierzęta

Udogodnienia

Zaawansowany pojemnik na kurz, który można łatwo opróżnić

Dostęp do wszystkich zakamarków dzięki długiemu, ergonomicznemu uchwytowi

Filtr powietrza Clean Air

System filtracji Clean Air EPA10 i uszczelnienie AirSeal dbają o zdrowe powietrze
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Zalety

Klasa A odkurzania twardych podłóg

Ten produkt osiąga najwyższą klasę

skuteczności odkurzania twardych podłóg.

Zbiera 100% kurzu!

Technologia PowerCyclone 4

Technologia PowerCyclone 4 maksymalizuje

przepływ powietrza i wydajność,

natychmiastowo oddzielając kurz od powietrza.

Zapewnia wspaniałe efekty odkurzania w

dwóch niezwykle skutecznych krokach: 1)

Powietrze szybko wpływa do komory

PowerCyclone dzięki prostemu i gładkiemu

wlotowi. 2) Zakrzywiony przepust powietrza

przyspiesza jego ruch w górę w komorze

cyklonicznej, co powoduje oddzielanie się

kurzu od powietrza.

Turboszczotka

Turboszczotka głęboko czyści dywany oraz

szybko usuwa z nich włosy i kłaczki kurzu.

Obrotowa szczotka znajdująca się wewnątrz

usuwa drobiny kurzu i sierść, dzięki czemu

podłogi są czystsze.

Łatwe opróżnianie pojemnika na kurz

Pojemnik można opróżnić, nie wzbijając w

powietrze kłębów kurzu. Jego wyjątkowy

kształt i gładka powierzchnia sprawiają, że kurz

zbiera się po jednej stronie i równomiernie

zsuwa się do kosza na śmieci.

Niezwykle długi, ergonomiczny uchwyt

Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w

użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość sprawia,

że można sięgać dalej i łatwo czyścić trudno

dostępne miejsca.

System filtracji Clean Air EPA10

Filtr EPA10 z systemem AirSeal zatrzymuje

nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu

znajdujące się w wydmuchiwanym powietrzu,

co zapewnia ochronę przed kurzem oraz czyste

i zdrowe powietrze.

Nasadka TriActive

Nasadka TriActive umożliwia odkurzanie

podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby: 1)

Za pomocą specjalnie zaprojektowanej

nasadki delikatnie unosi włosie dywanu w

celu dokładnego usunięcia kurzu. 2) Wsysa

większe cząsteczki brudu przez duży otwór z

przodu. 3) Zbiera kurz i brud wzdłuż mebli oraz

ścian za pomocą kanałów powietrznych po

lewej i prawej stronie.
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Dane techniczne

Wydajność

Roczne zużycie energii: 33,8 kWh

Poziom głośności: 79 dB

Moc wejściowa (IEC): 750 W

Nadmuch (maks.): 28,4 l/s

Podciśnienie (maks.): 17,4 kPa

Wykończenie

Kolor: Błyszczący niebieski

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 1,5 L

Filtr wylotowy: Gąbkowy

Filtr silnika: Zmywalny wlotowy filtr piankowy

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 8 m

Długość przewodu: 5 m

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Łączenie rury: Złączka wciskana

Typ kółek: Plastik

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Dodatkowa nasadka: Turboszczotka, Nasadka

do twardych podłóg

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka

mała

Waga i wymiary

Waga produktu: 4,5 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

406 x 285 x 238 mm

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier
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