Philips PowerPro Compact
Aspirator fără sac

Etichetă energetică AAA**
Filtru anti-alergeni
1,5 l

Compact şi puternic
Cu aspirare superioară a prafului* şi PowerCyclone 5
Philips PowerPro Compact aspiră mai mult praf* şi filtrează 99,9 % din acesta, pentru
podele curate şi aer curat. Acţiunea ciclonică puternică şi designul avansat pun murdăria
la locul ei şi o ţin acolo, pentru a controla praful, chiar şi la golire.
Rezultate de curăţare remarcabile
• Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mișcare
• Performanţă ridicată cu clase energetice 3AAA
• Tehnologia PowerCyclone 5 separă praful de aer
• Performanţă maximă pe suprafeţe dure
• Peria Turbo îndepărtează cu 25 % mai mult păr și praf

FC9334/09

Curăţare fără efort
• Cuplajele ActiveLock se adaptează ușor la orice sarcină de curăţare
• Roţi mari pentru un control mai bun al mișcării
• Ușor de golit cu o mână, pentru a controla praful
• Perie moale integrată în mâner, întotdeauna gata de utilizare
Sistem de filtrare a aerului
• Filtrul anti-alergeni captează 99,9 % din praful fin

FC9334/09

Aspirator fără sac

Etichetă energetică AAA** Filtru anti-alergeni, 1,5 l

Repere
Cap de aspirare TriActive

Acţiune ciclonică puternică

Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de
curăţare dintr-o singură mișcare: 1) Deschide
ușor covorul cu talpa sa cu design special
pentru a îndepărta praful în profunzime 2)
Aspiră cu ușurinţă obiecte mari prin orificiul
mare din faţă 3) Aspiră bine praful și mizeria de
pe lângă mobilă și pereţi cu cele două perii
laterale.

Tehnologia exclusivă PowerCyclone 5
accelerează aerul în compartimentul ciclonic
pentru a separa praful. Acţiunea turbionară
puternică crește la maximum fluxul de aer și
performanţa pentru rezultate remarcabile de
curăţare.
Eficienţă maximă pe suprafeţe dure

Clasă energetică 3AAA

Tehnologie dezvoltată pentru a obţine
performanţă maximă, cu clasa A de eficienţă
energetică, clasa A pentru performanţa de
curăţare pe suprafeţe dure și clasa A pentru
emisiile de praf.

curăţare cu 25 % mai bună* cu capul de
aspirare cu perie Turbo. Roţile moi protejează
pardoselile dure.

Acest aparat a fost etichetat cu clasa A pentru
performanţa de curăţare pe pardoseli dure.
Aceasta înseamnă că aspiră până la 100 % din
praf.

PREMIUL IF GOLD PENTRU
DESIGN 2018
Produse, proiecte, concepte și multe
altele premiate IF, selectate de cele mai de
renume nume din design.
iF International Forum Design GmbH
organizează în fiecare an unul dintre cele
mai renumite și apreciate concursuri de
design: PREMIUL iF PENTRU DESIGN.
Recunoscut ca simbol al excelenţei în
design la nivel mondial, PREMIUL iF
PENTRU DESIGN întâmpină peste 5.000
de înscrieri din 70 de ţări în fiecare an.

Perie Turbo pentru curăţare în
profunzime

Părul și scamele sunt aspirate rapid, iar
covoarele beneficiază de o performanţă de

Sigla Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce
costurile, consumul de energie și emisiile
de CO2. Cum? Acestea oferă o
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una
sau mai multe domenii ecologice Philips –
eficienţă energetică, ambalare, substanţe
periculoase, greutate, reciclare și casare și
fiabilitate pe viaţă.
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Etichetă energetică AAA** Filtru anti-alergeni, 1,5 l

Specificaţii
Performanţă
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasă de eficienţă energetică: A
Clasa emisiilor de praf: A
Clasă de curăţare a covoarelor: C
Clasa de curăţare a suprafeţelor dure: A
Flux de aer (max): 27,8 l/s
Consum anual de energie: 24,3 kW·h
Putere de intrare (IEC): 650 W
Nivel de zgomot: 76 dB
Vid (max): 16,8 kPa

Comoditate a utilizării
•
•
•
•
•

Rază de acţiune: 9 m
Mâner pentru transport: Frontal
Lungime cablu: 6 m
Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
Tip rotativ: Cauciuc

Design

Filtrare

• Capacitate praf: 1,5 l
• Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni
• Filtru pentru motor: Filtru lavabil

Capete de aspirare și accesorii

• Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii înguste,
Perie integrată
• Depozitare accesoriu: Pe clema tubulară
• Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare
pentru podele dure, Perie Turbo
• Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Sustenabilitate

• Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
• Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate și dimensiuni

• Dimensiunile produsului (L x l x H): 410 x 281 x
247 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 525 x 320 x
315 mm

• Culoare: Verde opal

•
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* Comparativ cu PowerPro Compact FC9323/09
* Clasa de eficienţă energetică de pe etichetă este conform
Regulamentului delegat nr. 665/2013 al Comisiei (UE), variind de la
„A+++” la „D”

