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Wyłapuje 99,9%* drobnego kurzu
Higieniczne opróżnianie jedną ręką

Odkurzacz bezworkowy Philips z serii 3000 łączy w sobie niewielkie wymiary i

wydajność na najwyższym poziomie. Ciesz się dokładnym czyszczeniem w całym

domu dzięki technologii PowerCyclone 5 i nasadce TriActive, która posiada 3

funkcje czyszczenia w 1 urządzeniu.

Doskonała efektywność

Silnik o mocy 900 W generujący dużą moc ssania

Wyłapywanie 99,9% kurzu* zapewnia wysoką skuteczność odkurzania

Technologia PowerCyclone 5 dłużej utrzymuje dużą moc ssania

Nasadka TriActive umożliwia dokładne sprzątanie na 3 sposoby

System filtrujący Allergy H13 wyłapuje ponad 99,9% drobnych cząsteczek kurzu

Sprzątanie bez wysiłku

Pojemnik na kurz umożliwia higieniczne opróżnianie przy użyciu jednej ręki

Mała i lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie

Szczotka zintegrowana z uchwytem zawsze gotowa do użycia

Łączenie ActiveLock umożliwia łatwe dostosowanie do każdego zadania
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Zalety

Wysokowydajny silnik o mocy 900 W

Wysokowydajny silnik o mocy 900 W

generuje dużą moc ssania, co gwarantuje

dokładne sprzątanie.

Wyłapywanie 99,9% kurzu*

Nasadka TriActive i duża moc ssania

zapewniają zbieranie 99,9% drobnego kurzu*.

Technologia PowerCyclone 5

Technologia PowerCyclone 5 przyspiesza

przepływ powietrza w komorze cylindrycznej,

oddzielając kurz od powietrza i utrzymując

wysoką wydajność oraz dużą moc ssania przez

dłuższy czas.

Nasadka TriActive

Nasadka TriActive wykorzystuje 3 funkcje

czyszczenia za jednym razem. Specjalnie

zaprojektowana stopa usuwa kurz z głębi

dywanów, a duży otwór z przodu zasysa duże

kawałki. Kanały powietrzne i szczotki po obu

stronach nasadki zbierają kurz i brud wzdłuż

ścian lub mebli.

Higieniczne wyrzucanie kurzu

Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz został

zaprojektowany z myślą o higienicznym

opróżnianiu przy użyciu jednej ręki, co

pozwala ograniczyć powstawanie chmury pyłu.

Mały i lekki

Dzięki małej i lekkiej konstrukcji

przechowywanie i przenoszenie odkurzacza

jest łatwe.

Zintegrowana szczotka

Szczotka do kurzu jest wbudowana w uchwyt,

dzięki czemu jest zawsze gotowa do użycia na

meblach, płaskich powierzchniach i tapicerce.

Filtr Allergy H13

Całkowicie uszczelniony system filtrujący

wyłapuje ponad 99,9% drobnych cząsteczek

kurzu, takich jak pyłki, roztocza czy sierść

zwierząt, dzięki czemu zaspakaja potrzeby

alergików i innych osób wymagających

wyższego poziomu higieny. Poziom filtracji

odpowiada filtrowi HEPA 13**.

Nagroda IF GOLD DESIGN AWARD 2018

Zdobywające nagrody IF produkty, projekty i

koncepcje wybierane przez czołowe postacie w

dziedzinie wzornictwa.Nagroda iF DESIGN

AWARD jest od 65 lat uznawana za

świadectwo jakości przyznawane za wyjątkowy

design. Certyfikat „iF” to słynny symbol

wyjątkowych usług w dziedzinie wzornictwa, a

iF DESIGN AWARD jest jednym z

najważniejszych wyróżnień w dziedzinie

designu na świecie.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Wydajność

Nadmuch (maks.): 27,8 l/s

Moc wejściowa (IEC): 750 W

Poziom głośności: 76 dB

Podciśnienie (maks.): 16,8 kPa

Moc wejściowa (maks.): 900 W

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 9 m

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Długość przewodu: 6 m

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Plastik

Wykończenie

Kolor: Rubinowa czerwień

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 1,5 L

Filtr wylotowy: Filtr Allergy H13

Filtr silnika: Zmywalny filtr

Poziom filtracji: Poziom HEPA 13**

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka,

Zintegrowana szczotka

Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W): 410 x 281 x

247 mm

Waga produktu: 4,5 kg

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 525 x

320 x 315 mm

Akcesoria

Zestaw do wymiany filtra: FC8010/02

* wyłapywanie 99,9% kurzu na twardych podłogach ze

szczelinami (IEC62885-2).

* * Poziomy filtracji są testowane zgodnie z normą

EN60312-1-2017 i odpowiadają filtrowi HEPA 13.
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