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Desempenho máximo com PowerCyclone 4
Esvaziamento rápido e fácil

O novo aspirador sem saco PowerPro Active da Philips oferece um desempenho de limpeza superior, graças à

tecnologia PowerCyclone e à escova TriActive+, concebida para maximizar a recolha de pó. O recipiente do pó

é fácil de esvaziar, sem nuvens de poeira.

Resultados de limpeza notáveis

Tecnologia PowerCyclone 4 separa pó e ar numa passagem

Nova escova TriActive+ 3 em 1 recolhe partículas maiores e poeiras mais finas

Limpeza sem esforço

Design avançado do recipiente do pó para um esvaziamento higiénico

Encaixes SmartLock para um ajuste simples a cada tarefa de limpeza

Chegue a todos os cantos graças a esta pega ergonómica extra longa

Escova macia integrada na pega, sempre pronta a utilizar

Regulação de potência variável

Sistema de filtro de ar limpo

O filtro de higiene ultra recolhe mais de 99,9% do pó fino
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Destaques

Tecnologia PowerCyclone 4

A tecnologia PowerCyclone 4 maximiza o fluxo

de ar e o desempenho separando o pó do ar

numa só passagem. Esta proporciona

resultados de limpeza notáveis através de

operações extremamente eficientes: 1) O ar

entra rapidamente no PowerCyclone graças à

abertura recta e à superfície macia da entrada

de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera

rapidamente o movimento ascendente do ar na

câmara ciclónica para separar o pó do ar.

Escova TriActive+

A escova TriActive+ aplica 3 acções de limpeza

numa só passagem: 1) Abre suavemente a

carpete com a sua base concebida

especialmente para eliminar o pó em

profundidade. 2) Aspira as partículas maiores

com a abertura maior na parte frontal. 3)

Remove o pó e a sujidade junto dos móveis e

das paredes com as duas escovas laterais.

Recipiente do pó fácil de esvaziar

O recipiente do pó foi cuidadosamente

concebido para eliminar a sujidade recolhida

sem criar uma nuvem de poeira. É manuseado

só com uma mão e, graças ao seu formato

exclusivo e superfície macia, pode controlar

facilmente o esvaziamento do recipiente do pó.

Encaixes ActiveLock

Os encaixes ActiveLock permitem-lhe colocar

e retirar facilmente as diferentes escovas e

acessórios do tubo telescópico durante a

limpeza.

Pega ergonómica extra longa

Esta pega com formato ergonómico permite

uma utilização cómoda. O seu design extra

longo permite-lhe um maior alcance, para

poder limpar facilmente áreas difíceis de

alcançar.

Escova macia na ponta dos seus dedos

A pega possui um acessório de escova

integrado, pelo que está sempre pronto a

utilizar em móveis, superfícies planas e

estofos.

Controlo de potência

A regulação de potência variável permite-lhe

seleccionar o nível ideal de sucção para os

diferentes tipos de superfícies que aspira.

Filtro de higiene ultra

Desenvolvido para captar o pó mais fino antes

de o ar ser expelido, para satisfazer as

necessidades das pessoas que exigem um

nível de higiene superior.
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Especificações

Performance

Fluxo de ar (máx): 27,8 l/s

Potência de entrada (IEC): 750 W

Nível da potência sonora: 78 dB

Vácuo (máx): 16,8 kPa

Facilidade de utilização

Raio de ação: 9 m

Pega de transporte: Topo e frente

Comprimento do cabo de alimentação: 6 m

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2

peças

Tipo de rodas: Borracha

Encaixe do tubo: ActiveLock

Controlo de potência: Eletrónico no aparelho

Design

Cor: Vermelho total

Filtragem

Capacidade de pó: 1,7 L

Filtro exaustor: Microfibra

Filtro do motor: Higiene ultra

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Bico, Escova integrada

Arrumação de acessórios: No clipe do tubo

Escova adicional: Escova para pavimentos

Escova standard: Escova TriActive+

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 473 x 304 x

301 mm

Peso do produto: 6 kg
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