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Plný výkon s technológiou PowerCyclone 4

Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie

Nový bezvreckový vysávač Philips PowerPro Active poskytuje prvotriedny čistiaci

výkon vďaka technológii PowerCyclone a hubici TriActive+ vytvorenej na veľmi

účinné odstraňovanie prachu. Jeho zásobník na prach sa ľahko vyprázdňuje

a nevytvára kúdoly prachu.

Výnimočné výsledky pri čistení

Vysoký výkon s energetickou triedou A

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Nová hubica TriActive+ typu 3 v 1 odstráni hrubý aj jemný prach

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

Turbo kefa odstraňuje o 25 % viac vlasov a prachu

Čistenie bez námahy

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach pre hygienické vysýpanie

Pripojenie ActiveLock na jednoduché prispôsobenie akémukoľvek čisteniu

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie

Nastaviteľný výkon

Filtračný systém na čistenie vzduchu

Filter Ultra-Hygiene zachytáva viac ako 99 % jemného prachu
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Hlavné prvky

Energetická trieda A

Navrhnutý tak, aby dosahoval maximálny

výkon s vynikajúcim hodnotením energetickej

efektívnosti A.

Technológia PowerCyclone 4

Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním

nečistoty od vzduchu jedným ťahom

maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša

pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka

veľmi účinným krokom: 1) Technológia

PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka

priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2)

Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu

smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka

čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Hubica TriActive+

Hubica TriActive+ jediným ťahom vykoná 3

čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec

špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a

odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje

hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v

prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty

tesne pri nábytku a stenách vďaka

obojstranným kefám.

Prvotriedny na tvrdých podlahách

Tento produkt dosahuje čistiaci účinok

najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni

až 100 % prachu!

Turbo kefa

Turbo kefa umožňuje hĺbkové čistenie kobercov

a rýchle odstraňovanie vlasov a chumáčov

z kobercov. Rotačná kefa aktívne odstraňuje

malé prachové čiastočky a vlasy, čím dosahuje

o 25 % lepší čistiaci výkon na kobercoch.

Kolieska kefy zabraňujú poškodeniu pri

používaní na tvrdých podlahách.

Zásobník na prach s ľahkým vysýpaním

Zásobník na prach je starostlivo navrhnutý na

vysýpanie bez kúdolov prachu. Vďaka jeho

jedinečnému tvaru a hladkému povrchu ho

môžete ovládať jednou rukou a jednoducho

vyprázdniť zásobník prachu.

Pripojenie ActiveLock

Pripojenie ActiveLock umožňuje jednoduché

pripojenie a odpojenie rôznych hubíc a

príslušenstva z teleskopickej trubice počas

vysávania.

Extra dlhá ergonomická rukoväť

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje

pohodlné použitie. Je špeciálne navrhnutá, aby

ste dosiahli ďalej, takže vyčistíte aj ťažko

dostupné miesta.

Jemná kefa na dosah ruky

Nástavec kefy na prach je vstavaný priamo do

rúčky, takže je vždy pripravený na čistenie

nábytku, rovných povrchov a čalúnenia.
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Technické údaje

Výkon

Hodnotenie energetickej efektívnosti

Trieda reemisie prachu: B

Trieda čistenia kobercov: C

Trieda čistenia tvrdých podláh

Prietok vzduchu (max): 27,8 l/s

Ročná spotreba energie: 25,9 kW·h

Príkon (IEC): 750 W

Hladina akustického výkonu: 78 dB

Vákuum (max): 16,8 kPa

Použiteľnosť

Akčný rádius: 9 m

Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu

Dĺžka kábla: 6 m

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Typ koliesok: Guma

Pripojenie trubice: ActiveLock

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Dizajn

Farba: Tmavá kráľovská modrá

Filtrácia

Kapacita na prach: 1,7 l

Výstupný filter: Mikrofilter

Filter motora: Filter Ultra-Hygiene

Hubicee a príslušenstvo

Pribalené príslušenstvo: Štrbinová hubica,

Integrovaná kefa

Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na

trubici

Dodatočná hubica: Hubica na tvrdé podlahy,

Turbo kefa

Bežná hubica: Hubica TriActive+

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V): 473 x 304 x

301 mm

Hmotnosť produktu: 6 kg

* ** Klasifikácia energetických štítkov je určená

delegovaným nariadením Európskej komisie (EÚ) č.

665/2013 v rozpätí od „A+++“ do „D“
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