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50% по-голяма всмукателна мощност
Улавя > 99,9% от финия прах*

Прахосмукачката без торбичка от серия 5000 на Philips постига максимални резултати при

дълбоко почистване с минимални усилия, благодарение на технологията PowerCyclone 7 и

накрайника TriActive+, който включва 3 почистващи действия в едно.

Отлично качество

900W мотор за висока всмукателна мощност

Събира 99,9% от праха**, за да постигне високи резултати при почистване

PowerCyclone 7 поддържа силна всмукателна мощност за по-дълго

Накрайник TriActive+, който да достави висока производителност на всички подови настилки

Управление на функцията за мощност за регулиране на всмукателната мощност

Филтриращата система Allergy H13 улавя над 99,9% от финия прах

Почистване без усилия

Компактен дизайн с предна и горна дръжка за лесно носене

Контейнерът за прах е разработен за хигиенично изпразване с една ръка

Мека четка, вградена в дръжката и накрайник за мебели

Мек предпазител и гумени колелца за защита на мебелите
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Акценти

Високоефективен 900 W мотор

Високоефективен 900 W мотор, с над 50 000

оборота в минута, генерира висока всмукателна

мощност за дълбоко почистване всеки път.

Регистрирайте се във Philips.com в рамките на 3

месеца след покупката за безплатна 5-годишна

гаранция за мотора.

събиране на 99,9% от праха**

Накрайник TriActive+ и устойчива всмукателна

мощност гарантират, че можете да почистите 99,9%

от финия прах**.

Технология PowerCyclone 7

Технологията PowerCyclone 7 се отличава с

аеродинамичен дизайн, за да се сведе до минимум

съпротивлението на въздуха и да се осигури

устойчива силна всмукателна мощност. Суперускорен

въздушен поток в цилиндричната камера и уникални

перки на изхода. Ефективно отстраняват праха от

въздуха.

Накрайник TriActive+

Накрайникът TriActive+ извършва 3 почистващи

действия с едно минаване. Той разполага с по-голям

отвор отпред, за да засмуква по-големи отпадъци,

докато специално проектирания профил премахва

дълбоко скрития прах от килимите. Въздушните

канали и четките от двете страни на накрайника

събират прах и замърсявания покрай стени или

мебели.

Управление на мощността

Функцията за управление на мощността регулира

всмукателната мощност за различни задачи за

почистване – от твърди подови повърхности до мека

мебел.

Компактна и лека

Компактният и лек дизайн гарантира, че

съхраняването и повдигането на прахосмукачката е

лесно. Дизайнът включва горни и предни дръжки за

лесно пренасяне.

Хигиенично изхвърляне на сметта

Лесният за изпразване контейнер за прах е

предназначен за хигиенично изпразване с една ръка,

за да се намалят облаците прах.

Четка и накрайник за мебели

Четката за прах е вградена в дръжката, така че винаги

е готова за използване върху мебели, плоски

повърхности и тапицерия. Накрайникът за мебели е

предназначен за оптимално почистване на мека

мебел, като възглавници, кушетки и столове, дори

премахване на косми от домашни любимци.

5 години гаранция

Регистрирайте се на philips.com/welcome в рамките

на 3 месеца от покупката, за да се насладите на 5-

годишна гаранция на мотора безплатно!

Разработено в Европа

Произведено по най-високите стандарти за качество

на Philips.
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Спецификации

Представяне

Входна мощност (IEC): 899 W

Ниво на силата на звука: 71-77 dB

Консумирана мощност (макс.): 900 W

Употреба

Управление на мощността: Електронно на уреда

Радиус на действие: 9 м

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2

части

Сглобяване на тръбата:

ActiveLock

Тип на колелата: Гумени

Дизайн

Цвят: Тъмно кралско синьо

Филтриране

Вместимост за прах: 1,5 л

Изходящ филтър: Филтър Allergy H13

Филтър на мотора: Миещ се филтър

Ниво на филтриране: Ниво HEPA 13***

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Накрайник TriActive+

Допълнителен накрайник: Накрайник за мебели,

Накрайник за твърд под

Приложени аксесоари: Тесен накрайник, Вградена

четка

Съхраняване на приставки: На тръбна щипка

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Тегло на продукта: 4,5 кг

Размери на продукта (Д x Ш x В): 412 x 280 x

280 мм

Аксесоари

Комплект за смяна на филтър: FC8010/02

* всмукателна мощност в сравнение с PowerPro Active, продавана

през 2019 г. и тествана според IEC 60312. Филтрирането е

тествано в съответствие с DIN EN 60312/11/2008.

* * събиране на 99,9% от праха от твърди подови повърхности с

процепи (IEC62885-2).

* ** Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и

са еквивалентни на HEPA 13.
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