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Optimale prestaties
Lager energieverbruik

De nieuwe Philips PowerPro Expert-stofzuiger zonder stofzak is speciaal

ontwikkeld voor harde vloeren. De PowerCyclone 6-technologie zorgt voor een

uitstekende scheiding van stof en lucht, en daarmee voor een buitengewoon

schoonmaakresultaat.

Buitengewone prestaties

Klasse A-prestaties op harde vloeren

PowerCyclone 6 voor een superieure scheiding van lucht en stof

Mondstuk voor optimale reiniging van alle harde vloeren

Eenvoudig stof verwijderen

Geavanceerd stofemmerontwerp voor eenvoudig legen

Moeiteloos reinigen

Uiterst duurzaam wasbaar filter

Lichtgewicht ontwerp voor veel bewegingsvrijheid

Clean Air-filtersysteem

EPA10-filtersysteem met AirSeal voor gezonde lucht
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Kenmerken

Klasse A op harde vloeren

Dit product heeft de hoogste reinigingsklasse

op harde vloeren. 100% van het stof wordt

opgenomen!

PowerCyclone 6

Het aerodynamische ontwerp van

PowerCyclone 6 vermindert de luchtweerstand

en zorgt in 3 zeer efficiënte stappen voor

optimale schoonmaakresultaten: 1) Dankzij de

rechte, egale luchtinlaat gaat de lucht snel de

PowerCyclone in. 2) De gebogen luchtdoorlaat

versnelt de opgaande luchtstroom in de

cyclonische kamer. 3) Boven in de cyclonische

kamer wordt de stof effectief van de lucht

gescheiden door de uitlaatbladen.

Mondstuk voor harde vloeren

Het mondstuk voor harde vloeren zorgt voor

optimale reiniging van alle harde vloeren,

vooral parket en tegels. 1) De speciale zachte

borstelharen beschermen de vloer tegen

krassen. 2) De zachte borstelharen zorgen voor

een optimale stofopname op alle harde

vloeren. 3) Het mondstuk is licht en uitgerust

met wielen voor een uitstekende

bewegingsvrijheid op alle soorten vloeren.

Eenvoudig te legen stofemmer

De unieke vorm en het gladde oppervlak van

de stofemmer zijn zodanig ontworpen dat u

moeiteloos stof kunt weggooien. Het stof wordt

aan één kant van de bak verzameld en glijdt

gelijkmatig in de vuilnisbak.

Uiterst duurzaam wasbaar filter

Het schuimrubber filter kan eenvoudig onder

de kraan worden schoongemaakt voor

langdurige prestaties.

Licht ontwerp

Een lichtgewicht ontwerp van slechts 5,5 kg

zorgt voor veel bewegingsvrijheid.

EPA10-luchtzuiveringssysteem

Het EPA 10-filter en AirSeal vangen het fijnste

stof op voordat de lucht wordt uitgeblazen voor

een stofvrije omgeving en schone, gezonde

lucht.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Performance

Jaarlijks energieverbruik: 25,5 kWh

Geluidsniveau: 78 dB

Luchtsnelheid (max.): 26 l/s

Onderdruk (max.): 17 kPa

Ingangsvermogen (IEC): 650 W

Bruikbaarheid

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Buiskoppeling: SmartLock

Type wielen: Rubberen

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Actieradius: 10 m

Snoerlengte: 7 m

Ontwerp

Kleur: Stuifmeelrood

Filtering

Uitblaasfilter: EPA 10-filter

Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter

Stofinhoud: 2 l

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: Mondstuk voor harde

vloeren

Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 2-

in-1 borstel/klein mondstuk

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 5,5 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 505 x 292

x 292 millimeter

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 650 x

330 x 310 millimeter
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