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O 50% większa moc ssania
Wyłapuje >99,9% drobnego kurzu*

Odkurzacz bezworkowy Philips z serii 5000 zapewnia maksymalną skuteczność

odkurzania przy minimalnym wysiłku dzięki technologii PowerCyclone 7 i nasadce

TriActive+ z 3 funkcjami czyszczenia w jednym urządzeniu.

Doskonała efektywność

Silnik o mocy 900 W generujący dużą moc ssania

Wyłapywanie 99,9% kurzu** zapewnia wysoką skuteczność odkurzania

Technologia PowerCyclone 7 dłużej utrzymuje dużą moc ssania

Nasadka TriActive+zapewnia wysoką efektywność odkurzania na wszystkich

rodzajach podłóg

Funkcja regulacji mocy ssania

System filtrujący Allergy H13 wyłapuje ponad 99,9% drobnych cząsteczek kurzu

Turboszczotka, idealna do czyszczenia włosów (sierści)i kłaczków

Sprzątanie bez wysiłku

Małe wymiary oraz uchwyt z przodu i u góry ułatwiają przenoszenie

Pojemnik na kurz umożliwia higieniczne opróżnianie przy użyciu jednej ręki

Miękka szczotka zintegrowana z uchwytem i nasadka do mebli

Miękki zderzak i gumowe koła zapewniają ochronę mebli
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Zalety

Wysokowydajny silnik o mocy 900 W

Wysokowydajny silnik o mocy 900 W i

prędkości obrotowej ponad 50000 obr./min

zapewnia dużą moc ssania, co umożliwia

dokładne czyszczenie za każdym razem.

Zarejestruj się na stronie Philips.com w ciągu 3

miesięcy od daty zakupu, aby otrzymać

bezpłatną 5-letnią gwarancję na silnik.

Wyłapywanie 99,9% kurzu**

Nasadka TriActive+ i duża moc ssania

gwarantują zbieranie 99,9% kurzu**.

Technologia PowerCyclone 7

Technologia PowerCyclone 7 charakteryzuje

się aerodynamiczną konstrukcją, która

minimalizuje opór powietrza i zapewnia stałą,

dużą moc ssania. Przyśpieszony przepływ

powietrza w komorze cylindrycznej i wyjątkowe

łopatki wylotowe skutecznie oddzielają kurz od

powietrza.

Nasadka TriActive+

Nasadka TriActive+ wykorzystuje 3 funkcje

czyszczenia jednocześnie. Z przodu znajduje

się większy otwór, który służy do

wyłapywaninia większych zanieczyszczeń, a

specjalnie zaprojektowana nasadka usuwa

kurz z głębi dywanów. Kanały powietrzne i

szczotki po obu stronach nasadki zbierają kurz i

brud wzdłuż ścian lub mebli.

Regulacja mocy

Funkcja regulacji mocy umożliwia łatwe

dostosowanie siły ssania do różnych zadań

związanych ze sprzątaniem, od twardych

podłóg po miękkie meble.

Mały i lekki

Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia

przechowywanie i przenoszenie odkurzacza.

Konstrukcja jest wyposażona w uchwyty u góry

i z przodu, co ułatwia przenoszenie.

Higieniczne wyrzucanie kurzu

Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz został

zaprojektowany z myślą o higienicznym

opróżnianiu przy użyciu jednej ręki, co

pozwala ograniczyć powstawanie chmury pyłu.

Szczotka i nasadka do mebli

Szczotka do kurzu jest wbudowana w uchwyt,

dzięki czemu zawsze można jej użyć na

meblach, płaskich powierzchniach i tapicerce.

Nasadka do mebli została zaprojektowana z

myślą o optymalnym czyszczeniu miękkich

elementów wyposażenia, takich jak poduszki,

kanapy i krzesła, a nawet do usuwania sierści

zwierząt.

5-letnia gwarancja

Zarejestruj produkt na stronie

philips.com/welcome w ciągu 3 miesięcy od

zakupu, aby zyskać darmową 5-letnią

gwarancję na silnik.

Produkt opracowany w Europie

Wyprodukowano zgodnie z najwyższymi

standardami jakości Philips.
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Dane techniczne

Wydajność

Moc wejściowa (IEC): 899 W

Poziom głośności: 71–77 dB

Moc wejściowa (maks.): 900 W

Parametry użytkowe

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Zasięg działania: 9 m

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Łączenie rury: ActiveLock

Typ kółek: Gumowe

Wykończenie

Kolor: Lazurowy błękit

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 1,5 L

Filtr wylotowy: Filtr Allergy H13

Filtr silnika: Zmywalny filtr

Poziom filtracji: Poziom HEPA 13***

Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive+

Dodatkowa nasadka: Turboszczotka, Nasadka

do mebli, Nasadka do twardych podłóg

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka,

Zintegrowana szczotka

Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

Waga produktu: 4,5 kg

Wymiary produktu (D x S x W): 412 x 280 x

280 mm

Akcesoria

Zestaw do wymiany filtra: FC8010/02

* moc ssania w porównaniu z modelem PowerPro Active

sprzedawanym w 2019 roku i przetestowana zgodnie z

normą IEC 60312. Wydajność filtracji przetestowana

zgodnie z normą DIN EN 60312/11/2008.

* * Wyłapywanie kurzu na twardych podłogach ze

szczelinami (IEC62885-2).

* **Poziomy filtracji są testowane zgodnie z normą

EN60312-1-2017 i odpowiadają filtrowi HEPA 13.
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