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Poistaa 40 % enemmän pölyä*, siistimpi

lopputulos

Helposti tyhjennettävä pölysäiliö

Philipsin pussiton PowerPro Expert -pölynimuri vie siivouksen uudelle tasolle.

PowerCyclone 6 -tekniikka ja TriActiveMax-suutin takaavat huipputason

puhdistustuloksen kaikilla lattiapinnoilla. Erikoismuotoiltu pölysäiliö on helppo

tyhjentää.

Erinomainen suorituskyky

PowerCyclone 6 -tekniikka erottelee tehokkaasti pölyn ja ilman

Uusi TriActiveMax 3-in-1 -suutin varmistaa erinomaisen siivoustuloksen

Uskomaton suorituskyky kovilla lattioilla

Vaivaton pölynpoisto

Edistyksellinen pölysäiliön muotoilu helpottaa sen tyhjentämistä

Helppoa siivousta

Pestävä kestosuodatin

Kevyttä laitetta on helppo liikutella

Clean Air -suodatinjärjestelmä

EPA10-suodatinjärjestelmä ja AirSeal puhdistavat ilman
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Kohokohdat

Kovien lattioiden ykkönen

Tämän tuotteen puhdistusteho kuuluu

parhaimmistoon kovissa lattioissa. Se kerää

100 % pölystä!

PowerCyclone 6

Aerodynamiikkaan pohjautuva PowerCyclone 6

-tekniikka minimoi ilmanvastuksen ja tuottaa

poikkeuksellisen

hyvän siivoustuloksen 3 tehokkaan vaiheen

avulla: 1) Suoran ilmanottoaukon ansiosta ilma

tulee PowerCycloneen nopeasti. 2) Kaareva

ilmakanava kiihdyttää ilman nopeasti ylös

syklonikammioon. 3) Syklonin huipulla

poistoaukon lavat poistavat tehokkaasti pölyn

ilmavirrasta.

TriActiveMax-suutin

Tiivis TriActiveMax-suutin tekee 3

siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Sen

erikoismuotoiltu pohjalevy avaa varovasti

lattiamattoa, jotta syvälle painunut pölykin

saadaan imettyä. 2) Se imee etuosan

suuremman imuaukon kautta isommat roskat.

3) Sen kaksi sivuharjaa lakaisevat pölyn ja

roskat huonekalujen ja seinien vierustoilta.

Helposti tyhjennettävä pölysäiliö

Pölysäiliön ainutlaatuisen muodon ja sileän

pinnan ansiosta sen tyhjentäminen on erittäin

helppoa. Pöly kerätään pölysäiliön toiselle

puolelle, josta se liukuu tasaisesti roskakoriin.

Pestävä kestosuodatin

Vaahtomuovisuodattimen voi pestä

vesijohtovedellä yhä uudelleen, eikä sitä

tarvitse vaihtaa uuteen.

Kevyt muotoilu

Laite painaa vain 5,5 kg, joten sitä on helppo

liikutella.

EPA10 Clean Air -järjestelmä

EPA10-suodatin ja AirSeal-tiiviste keräävät

hienoimmatkin pölyhiukkaset, joten huoneilma

pysyy pölyttömänä ja puhtaana.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Vuosittainen energiankulutus: 27,9 kWh

Äänentaso: 76 dB

Ilmankierto (enintään): 26 l/s

Alipaine (enintään): 17 kPa

Tuloteho (IEC): 650 W

Käytettävyys

Virranhallinta: Sähköinen laitteessa

Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen

teleskooppiputki

Putkiliitin: SmartLock

Renkaan tyyppi: Kuminen

Kantokahva: Päällä ja edessä

Toimintasäde: 10 m

Johdon pituus: 7 m

Muotoilu

Väri: Veden sininen

Suodatus

Poistosuodatin: EPA 10 -suodatin

Moottorin suodatin: Pestävä kestosuodatin

Pölykapasiteetti: 2 V

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Vakiosuutin: TriActiveMax-suutin

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, 2-

in-1 – harjasuutin/pieni suutin

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 5,5 kg

Tuotteen mitat (PxLxK): 505 x 292 x 292 mm

Pakkauksen mitat (P x L x K): 650 x 330 x

310 mm

* Pölyn poiston tulokset verrattuna Euroopassa eniten

myytyyn pölypussittomaan imuriin. Testin on

suorittanut ulkopuolinen testauslaitos DIN EN

60312/11/2008 -normin mukaisesti matolla

helmikuussa/huhtikuussa 2014.
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