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%40 daha fazla emiş gücü ile*
Kolay toz boşaltma için tasarlanmıştır

Philips PowerPro Expert torbasız elektrikli süpürge temizlik performansını yeni bir

seviyeye çıkarır. PowerCyclone 6 ve TriActive başlık tüm zeminlerde olağanüstü

temizlik sonuçları sunar. Özel olarak tasarlanmış hazne, boşaltma işlemlerini

zahmetsiz kılar.

Olağanüstü performans

Havayla tozu olağanüstü bir performansla ayıran PowerCyclone 6

Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

Ultra ince, esnek ve sert zemin başlığı

Kolay toz boşaltma

Kolay boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

Zahmetsiz temizlik

Hareket kabiliyeti sağlayan hafif tasarım
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Özellikler Teknik Özellikler

PowerCyclone 6

PowerCyclone 6 teknolojisinin aerodinamik

tasarımı 3 etkili adımla hava direncini en aza

indirir ve olağanüstü temizlik performansı

sağlar: 1) Hava PowerCyclone'a düz ve

pürüzsüz hava girişi sayesinde yüksek hızla

girer. 2) Eğimli hava geçişi havayı siklonik

hazne içinde yukarı yönde ivmelendirir. 3)

Siklonun üstündeki çıkış kanatları etkili bir

şekilde tozu havadan ayırır.

TriActive başlık

TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek

seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki

geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2)

Başlıktan geçen optimize hava akımı

sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde

etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara

çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

DiamondFlex sert zemin başlığı

Üstün hareket ve erişim için tasarlanmış ultra

ince sert zemin başlığı. Ultra ince tasarım ve

180 derece dönme kabiliyeti dar alanlara ve

mobilyaların altına kolaylıkla erişilmesini

sağlar. Ön kısımdaki geniş ağız daha büyük

parçaları çeker.

Boşaltması kolay toz haznesi

Toz haznesi, zahmetsiz toz boşaltma işlemi

için ideal tasarıma sahiptir. Toz, benzersiz bir

şekle ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan

kovanın tek bir tarafında toplanır ve çöp

kovasına kolayca dökülür.

Hafif tasarım

5,5 kg'lık hafif tasarım mükemmel hareket

kabiliyeti sağlar.

Performans

Giriş gücü (IEC): 2100 W

Emiş gücü (maksimum): 390 W

Tasarım

Renk: Titanyum

Filtreleme

Boşaltma filtresi: EPA 12 filtre

Motor filtresi: Uzun ömürlü yıkanabilir filtre

Kullanım

Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Başlıklar ve aksesuarlar

Aksesuarlar dahildir: Aralık temizleme

aparatı, 2'si 1 arada fırça/küçük başlık

Ek başlık: DiamondFlex başlık

Standart başlık: TriActive başlık

Ağırlık ve boyutlar

Ambalaj boyutları (UxGxY): 650 x 330 x

310 mm

Ürünün boyutları (UxGxY):

505x292x2925 mm

Ürün ağırlığı: 5,5 kg

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

 

* Emiş gücü, Avrupa'nın en çok satan torbasız elektrikli

süpürgesiyle karşılaştırılarak, DIN EN 60312/11/2008

uyarınca Şubat/Nisan 2014 tarihlerinde bağımsız bir

test kuruluşu olan SLG Pruf und Zertifizierung

tarafından halı üzerinde test edilmiştir
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