
 

Porzsák nélküli
porszívó

PowerPro Active

 

1,7 l

Turbókefe

 

FC9533/09

Maximális teljesítmény a PowerCyclone 4 révén

Gyors és könnyű porürítés

Az új Philips PowerPro Active porzsák nélküli porszívó tökéletes tisztítóhatást

biztosít a PowerCyclone technológiának és a TriActive+ szívófejnek köszönhetően,

amelyet a leghatékonyabb porfelszíváshoz terveztek. A portartály könnyen

üríthető, nem keletkezik porfelhő.

Figyelemre méltó takarítási eredmények

A PowerCyclone 4 technológia egy lépésben választja szét a port és a levegőt

Az új 3 az 1-ben TriActive+ szívófej: a durva és finom port is felszippantja

A Turbo kefés szívófej 25%-kal több hajat és port távolít el

Egyszerű tisztítás

Korszerű, higiénikusan üríthető portartály

ActiveLock csatlakozóegységek a porszívózási funkciók közötti egyszerű átváltáshoz

Az extra hosszú ergonomikus markolatnak köszönhetően minden sarkot elér

Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra

Változtatható teljesítménybeállítások

Clean air légszűrő rendszer

Az Ultra-Hygiene szűrő a finom por több mint 99%-át felfogja
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Fénypontok

PowerCyclone 4 technológia

A PowerCyclone 4 technológia maximálisra

növeli a légáramlást és a teljesítményt azáltal,

hogy a szennyeződést egyetlen menetben

távolítja el a levegőből. Jelentős tisztítási

eredményt nyújt, amely hatékony lépéseken

keresztül valósul meg: 1) Az egyenes vonalú és

sima felületű levegőbemeneti nyíláson

keresztül a levegő gyorsan áramlik a

PowerCyclone rendszerbe. 2) A hajlított

légcsatorna felfelé áramoltatja a levegőt a

ciklonkamrába, és közben növeli annak

sebességét, hogy különválassza a port a

levegőtől.

TriActive+ szívófej

A TriActive+ szívófej 3 tisztítási műveletet

végez el egyszerre: 1) Speciális talpával

gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a

szálak tövéből is eltávolítja a port 2) Az elején

lévő nyíláson át a nagyobb szennyeződéseket

is felszippantja 3) A két oldalsó kefe felsepri a

bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot is.

Turbo kefés szívófej

Turbo szívófejjel a szőnyegek alaposan

kitisztíthatók, a hajszálak és a bolyhok gyorsan

eltávolíthatók. A forgókefe hatékonyan távolítja

el a port és a hajszálakat, ezáltal 25%-kal

nagyobb tisztítási teljesítmény érhető el a

szőnyegeknél. Kemény padlón használva a

szívófej kerekei megakadályozzák a padló

karcolódását.

Könnyen üríthető portartály

A portartályt gondosan úgy tervezték, hogy az

összegyűjtött szennyeződés porfellegek nélkül

üríthető legyen. Egy kézzel használható, és

egyedülálló alakjának valamint sima

felületének köszönhetően egyszerűen

végezhető a portartály ürítése.

ActiveLock csatlakozóegységek

Az ActiveLock csatlakozóegységek

segítségével könnyen csatlakoztathatók és

leválaszthatók a különböző szívófejek és

tartozékok a teleszkópos csőről a takarítás

során.

Extra hosszú ergonomikus markolat

Az ergonomikus kialakítású markolatot igazán

kényelmes használni. Extra hosszú

kialakításának köszönhetően a nehezen

elérhető helyeken is tisztaságot varázsolhat.

Lágy kefék gombnyomásra

Egy porolókefe-tartozék található közvetlenül a

fogantyúba építve, ami mindig készen áll a

bútorokhoz, lapos felületekhez és kárpitokhoz.

Teljesítményszabályozás

A változtatható teljesítménybeállítások

lehetővé teszik a különböző porszívózott

felületek típusához megfelelő optimális

szívóerő kiválasztását.

Ultra-Hygiene szűrő

Levegőkifújás előtt a legfinomabb por

felfogására lett kifejlesztve, azok számára, akik

a higiénia magasabb szintjét szeretnék elérni.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Légáram (max.): 27,8 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 750 W

Zajszint: 78 dB

Szívóerő (max.): 16,8 kPa

Felhasználhatóság

Hatósugár: 9 m

Hordfogantyú: Felső és elülső

Vezetékhossz: 6 m

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Csőcsatlakozás: ActiveLock

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Kialakítás

Szín: Sötét királykék

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 1,7 L

Kimeneti levegőszűrő: Mikroszűrő

Motorvédő szűrő: Ultra-Hygiene

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej,

Beépített kefe

Tartozékok tárolása: A csőbilincsen

Kiegészítő szívófej: Kemény padlószívófej,

Turbókefe

Normál szívófej: TriActive+ szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 473 x 304 x

301 mm

Készülék tömege: 6 kg
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