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O 40% lepsze zbieranie kurzu* gwarantuje dokładniejsze

sprzątanie

Zaprojektowany z myślą o łatwym opróżnianiu pojemnika na kurz

Odkurzacz bezworkowy PowerPro Expert firmy Philips oferuje zupełnie nowy poziom skuteczności odkurzania.

Technologia PowerCyclone 6 i nasadka TriActiveMax zapewniają wyjątkowe efekty odkurzania na wszystkich

rodzajach podłóg. Specjalnie zaprojektowany pojemnik można opróżnić bez wysiłku.

Wyjątkowa efektywność

Klasa A skuteczności odkurzania twardych podłóg

Technologia PowerCyclone 6 dla dokładnego oddzielania kurzu od powietrza

Nowa nasadka TriActiveMax 3 w 1 maksymalizuje skuteczność zbierania kurzu

Bardzo wąska, elastyczna nasadka do twardych podłóg

Nasadka do optymalnego czyszczenia twardych podłóg

Łatwe usuwanie zanieczyszczeń

Zaawansowany pojemnik na kurz, który można łatwo opróżnić

Sprzątanie bez wysiłku

Niezwykle trwały, zmywalny filtr

Lekka konstrukcja ułatwia manewrowanie

Filtr powietrza Clean Air

System filtracji Clean Air EPA10 i uszczelnienie AirSeal dbają o zdrowe powietrze
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Zalety

Klasa A odkurzania twardych podłóg

Ten produkt osiąga najwyższą klasę

skuteczności odkurzania twardych podłóg.

Zbiera 100% kurzu!

Technologia PowerCyclone 6

Aerodynamiczny kształt odkurzacza z

technologią PowerCyclone 6 minimalizuje opór

powietrza i zapewnia wyjątkowo

efektywne odkurzanie w trzech niezwykle

skutecznych krokach: 1) Powietrze szybko

wpływa do komory PowerCyclone dzięki

prostemu i gładkiemu wlotowi. 2) Zakrzywiony

przepust powietrza przyspiesza jego ruch w

górę komory cyklonicznej. 3) U góry komory

cyklonicznej łopatki wentylujące skutecznie

oddzielają kurz od powietrza.

Nasadka TriActiveMax

Nasadka TriActiveMax 3 w 1 zapewnia idealne

przyleganie do podłogi, aby zmaksymalizować

skuteczność zbierania kurzu. 1) Za pomocą

specjalnie zaprojektowanej nasadki delikatnie

unosi włosie dywanu w celu dokładnego

usunięcia kurzu. 2) Odkurza większe cząsteczki

przez duży otwór z przodu. 3) Zamiata kurz i

brud wzdłuż mebli i ścian za pomocą dwóch

szczotek bocznych.

Nasadka do twardych podłóg DiamondFlex

Bardzo wąska, elastyczna nasadka do

twardych podłóg zapewnia łatwe

manewrowanie i duży zasięg. Jej niezwykle

smukła konstrukcja i możliwość obracania o

180 stopni umożliwiają odkurzanie ciasnych

przestrzeni i miejsc pod meblami. Większy

otwór z przodu pozwala zbierać większe

drobiny brudu.

Łatwe opróżnianie pojemnika na kurz

Pojemnik na kurz został opracowany z myślą o

łatwym opróżnianiu. Jego wyjątkowy kształt i

gładka powierzchnia sprawiają, że kurz zbiera

się po jednej stronie i równomiernie zsuwa się

do kosza na śmieci.

Niezwykle trwały, zmywalny filtr

Filtr piankowy można myć pod bieżącą wodą,

co zapewnia wysoką trwałość.

Lekka konstrukcja

Lekka konstrukcja (zaledwie 5,5 kg) umożliwia

łatwe manewrowanie.

Nasadka do twardych podłóg

Nasadka do twardych podłóg umożliwia

optymalne czyszczenie tego typu powierzchni

— zwłaszcza parkietów i płytek. 1) Wyjątkowo

miękkie włosie szczotki chroni podłogę przed

zarysowaniami. 2) Ułożenie włosia nasadki

zapewnia optymalne zbieranie kurzu ze

wszystkich twardych podłóg. 3) Lekka waga

oraz dołączone kółka pozwalają łatwo

manewrować nasadką również na wszystkich

innych podłogach.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Wydajność

Roczne zużycie energii: 27,9 kWh

Poziom głośności: 76 dB

Nadmuch (maks.): 26 l/s

Podciśnienie (maks.): 17 kPa

Moc wejściowa (IEC): 650 W

Parametry użytkowe

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Łączenie rury: SmartLock

Typ kółek: Gumowe

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Zasięg działania: 10 m

Długość przewodu: 7 m

Wykończenie

Kolor: Titanium

Filtracja

Filtr wylotowy: Filtr EPA 10

Filtr silnika: Niezwykle trwały, zmywalny filtr

Pojemność pojemnika na kurz: 2 L

Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka: Nasadka TriActiveMax

Dodatkowa nasadka: Nasadka DiamondFlex,

Nasadka do twardych podłóg

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Szczotka

i mała nasadka 2 w 1

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Waga produktu: 5,5 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

505 x 292 x 292 mm

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.):

650 x 330 x 310 mm

* Wskaźnik zbierania kurzu w porównaniu z jednym z

najlepiej sprzedających się odkurzaczy bezworkowych

w Europie; badanie przeprowadzone na dywanach

przez zewnętrzny instytut badawczy zgodnie z normą

DIN EN 60312/11/2008, luty/kwiecień 2014
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