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Nejvyšší sací výkon s technologií

PowerCyclone 8*
Funkce AllergyLock zachytí více než 99,9 %** jemného prachu

Bezsáčkový vysavač Philips řady 7000 nabízí dosud nejvyšší sací výkon. Vysávejte

důkladně a zcela snadno díky technologii PowerCyclone 8 a hubici TriActive+ se

3 optimalizovanými funkcemi čištění v jednom.

Vynikající výkon

900W motor s vysokým sacím výkonem

Zachycením 99,9 % prachu*** zajišťuje skvělé výsledky při úklidu

Technologie PowerCyclone 8 zachovává nejvyšší sací výkon po delší dobu

Funkce Allergy Lock zachytává prach uvnitř, čímž zaručuje vysokou úroveň hygieny

Hubice TriActive+ zajistí vysoký výkon na všech typech podlah

Hubice CarpetClean snadno klouže a umožňuje hloubkové čištění koberců

Mini Turbo kartáč pro snadné odstranění (zvířecích) chlupů a chomáčů

Filtr Allergy H13 zachytí více než 99,9% jemného prachu

Čištění bez námahy

Zabudované příslušenství: prakticky uložené, vždy po ruce

Funkce digitálního řízení výkonu umožňující nastavení sacího výkonu

Nádoba na prach navržená pro hygienické vyprazdňování jednou rukou

Měkký kartáč uložený v rukojeti, vždy připravený k použití
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Přednosti

Vysoce výkonný 900W motor

Vysoce účinný 900W motor s rychlostí nad

50 000 ot./min vytváří vysoký sací výkon,

který zajišťuje, že budete mít pokaždé

mimořádně uklizeno. Zaregistrujte se na adrese

Philips.com do 3 měsíců od zakoupení

a získáte bezplatnou 5letou záruku na motor.

Zachytí 99,9 % prachu***

Hubice TriActive+ a extrémní sací výkon

umožňují zachytit 99,9 % jemného prachu***.

Technologie PowerCyclone 8

Součástí technologie PowerCyclone 8 je

účinné víření, které maximalizuje průtok

vzduchu a zajišťuje nejvyšší sací výkon.

Mimořádně rychlé proudění vzduchu ve válcové

komoře efektivně odděluje prach od

vzduchu při rychlosti nad 185 km/h, čímž

zajišťuje vyšší sací výkon po delší dobu,

abyste měli dokonale uklizeno.

Funkce Allergy Lock

Systém Allergy Lock používá senzor, který

zajišťuje, že je nádoba na prach před použitím

zcela utěsněná a zachycený prach a alergeny

zůstanou uvnitř. Vaše domácnost tak zůstane

mimořádně čistá.

Hubice TriActive+

Hubice TriActive+ používá 3 způsoby čištění

najednou. V přední části se nachází větší otvor

pro vysávání větších nečistot, zatímco

speciálně navržená plocha odstraňuje prach

z hloubky koberců. Vzduchové kanály a kartáče

na obou stranách hubice zachycují veškerý

prach a nečistoty podél stěn a nábytku.

Se zabudovaným příslušenstvím

Zabudované příslušenství je prakticky uloženo

v zadní přihrádce, takže jej budete mít

v případě potřeby vždy po ruce.

Ocenění IF DESIGN AWARD 2018

Výrobky, projekty, koncepty a další, jimž byla

udělena cena IF odborníky v oblasti

designu.Již 65 let je ocenění iF DESIGN

AWARD uznáváno jako měřítko kvality

výjimečného designu. Označení iF je

celosvětově známé pro vynikající designové

služby a ocenění iF DESIGN AWARD je jednou

z nejdůležitějších cen za design na světě.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

5letá záruka

Zaregistrujte se na stránce

philips.com/welcome do 3 měsíců od nákupu

a využijte tak 5letou záruku na motor zdarma!
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Specifikace

Výkon

Proud vzduchu (max.): 32,5 l/s

Příkon (max.): 900 W

Úroveň síly zvuku: 67–75 dB

Hubice a příslušenství

Prostor pro příslušenství: Integrováno

Přídavná hubice: Mini turbokartáč, Hubice pro

čištění koberců, Hubice na tvrdé podlahy

Standardní hubice: Hubice TriActive+

Obsahuje příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Integrovaný kartáč, Malá hubice

Další příslušenství: Výměna filtru: FC8003/01

Design

Barva: Opálově zelená

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 2 L

Výstupní filtr: Filtr Allergy H13

Filtr motoru: Omyvatelný trvalý filtr

Úroveň filtrace: Úroveň HEPA13****

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Spotřeba v pohotovostním režimu: <0,5 W

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Použitelnost

Akční rádius: 10 m

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední

straně

Délka kabelu: 7 m

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Spojka trubice: SmartLock

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Typ koleček: Pogumovaná

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

505 x 292 x 292 mm

Hmotnost produktu: 5,5 kg

* sací výkon v porovnání s 10 nejprodávanějšími

špičkovými bezsáčkovými vysavači (> 150 €) v Německu

H1, 2019

* *Filtrační výkon je testován podle normy DIN EN

60312/11/2008.

* **Zachytí 99,9 % prachu na tvrdých podlahách se

štěrbinami (IEC62885-2).

* ***Úrovně filtrace jsou testovány podle normy

EN60312-1-2017 a odpovídají standardu HEPA 13.
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