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Performanţă completă
Consum de energie redus

Noul Philips PowerPro Active oferă performanţă optimă la curăţare datorită tehnologiei PowerCyclone 4 şi

capului de aspirare TriActive+, conceput special pentru depunerile mari de praf. Compartimentul pentru praf se

curăţă uşor, fără a crea nori de praf.

Rezultate de curăţare remarcabile

Performanţă clasa A pe suprafeţe dure

Tehnologia PowerCyclone 4 separă praful de aer dintr-o singură mişcare

Noul cap de aspirare 3-în-1 TriActive+ adună particulele mari şi fine de praf

Perfect pentru curăţarea părului de animale

Perie Turbo, perfectă pentru curăţarea părului de animale

Confort maxim

Design avansat al compartimentului pentru praf pentru golire uşoară

Setări variabile de putere

Ajungi în toate colţurile graţie mânerului ergonomic foarte lung

Sistem de filtrare a aerului

Sistem de filtrare a aerului HEPA10 cu AirSeal pentru un aer curat
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Repere

Clasa A pe suprafeţe dure

Acest produs atinge cea mai înaltă clasă de

performanţă de curăţare pe suprafeţe dure.

Praful este 100 % aspirat!

Tehnologie PowerCyclone 4

Tehnologia PowerCyclone 4 maximizează

fluxul de aer şi performanţa separând murdăria

din aer dintr-o mişcare. Aceasta asigură

rezultate remarcabile de curăţare prin

intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1)

Aerul intră rapid în PowerCyclone datorită

fantei de admisie aer drepte şi netede. 2)

Orificiul curbat de trecere a aerului accelerează

aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru

a separa praful de aer.

Cap de aspirare TriActive+

Capul de aspirare TriActive+ aplică 3 acţiuni de

curăţare dintr-o singură mişcare:1) Curăţă

eficient covorul datorită plăcuţelor duzei de

aspirare special concepute pentru a îndepărta

praful în profunzime 2) Aspiră cu uşurinţă

obiecte mari datorită orificiului mare din faţă 3)

Adună praful şi mizeria de pe lângă mobilă şi

pereţi cu ajutorul celor 2 perii laterale.

Perie Turbo

Peria Turbo permite curăţarea profundă a

covoarelor, eliminând cu uşurinţă părul şi

scamele. Peria rotativă din interiorul capului

elimină activ particulele mici de praf şi părul

de animale, oferind o mai bună performanţă de

curăţare.

Control energie

Setările variabile de putere îţi permit să

selectezi nivelul optim de aspirare în funcţie de

tipul de suprafaţă.

Compartiment pentru praf uşor de golit

Recipientul pentru praf este perfect conceput

pentru a putea elimina praful fără a crea un nor

de praf. Graţie formei sale unice şi suprafeţei

netede, praful este colectat într-o singură parte

a recipientului şi alunecă uniform în coşul de

gunoi.

Mâner ergonomic foarte lung

Acest mâner ergonomic are o utilizare comodă.

Designul extra lung îţi oferă o rază de acţiune

mai amplă, astfel încât poţi curăţa cu uşurinţă

locurile greu accesibile.

Sistem de filtrare a aerului EPA10

Filtrul HEPA 10 şi AirSeal captează cele mai

fine fire de praf înainte ca aerul să fie evacuat,

pentru un mediu fără praf şi un aer curat şi

sănătos.
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Specificaţii

Performanţă

Consum anual de energie: 33,6 kW·h

Nivel de zgomot: 78 dB

Putere de intrare (IEC): 750 W

Flux de aer (max): 27,8 l/s

Vid (max): 16,8 kPa

Design

Culoare: Albastru Merlin

Filtrare

Capacitate praf: 1,7 l

Filtru de evacuare: Microfiltru

Filtru pentru motor: Filtru lavabil EPA10

Uşurinţă în utilizare

Rază de acţiune: 9 m

Lungime cablu: 6 m

Control energie: Afişaj electronic

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Cuplaj tub: Conic

Model roţi: Cauciuc

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Capete de aspirare şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActive+

Cap de aspirare suplimentar: Perie Turbo, Cap

de aspirare pentru podele dure

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, Cap de aspirare mic

Depozitare accesoriu: Pe clema tubulară

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 6 kg

Dimensiunile produsului (L x l x H): 473 x 304

x 301 mm

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată
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