
 

Máy hút bụi không túi

PowerPro Ultimate

 

2400 W

bộ lọc HEPA 13

2.2 L

Sàn lát ván cứng
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Hiện tăng cường sức hút cao hơn 60%*
Trút bỏ bụi dễ dàng và nhanh chóng

Máy hút bụi không túi Philips PowerPro Ultimate mới cung cấp hiệu suất làm sạch tuyệ t vời.

PowerCyclone 7 cho hiệu quả phân tách bụi và không khí vượ t trội. Đầu hút TriActive+ đảm bảo

hiệu suất tuyệ t vời trên mọi loại sàn.

Hiệu suất cao cấp

PowerCyclone 7 cho sức hút tuyệ t vời

Đầu hút sàn cứng TriActive Z để  hút bụ i và mảnh vụn

Bộ lọc không khí siêu sạch HEPA 13, lọc 99,95%

Đầu hút TriActive+ 3 trong 1 mới hút các hạt bụ i thô và mịn

Trút bỏ bụi dễ  dàng và nhanh chóng

Công nghệ  NanoClean để  trút bỏ bụ i dễ dàng

Thùng bụ i cực kỳ tiện dụng để  đổ bỏ bụ i có kiểm soát

Làm sạch dễ  dàng

Điều khiển từ xa ErgoGrip để  khỏ i phả i cúi gập người
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Những nét chính

PowerCyclone 7

Thiết kế khí động lực của công nghệ  PowerCyclone 7

giảm thiểu sức cản không khí và đảm bảo hiệu suất làm

sạch tuyệ t vời thông qua 3 bước hiệu quả cao: 1)

Không khí nhanh chóng đi vào PowerCyclone nhờ cửa

hút không khí thẳng và nhẵn. 2) Đường dẫn khí cong

nhanh chóng đẩy không khí lên khoang lốc xoáy. 3) Tạ i

đầu khoang lốc xoáy, những lưỡ i dao ở  đường ra loạ i

sạch bụ i ra khỏ i không khí.

Đầu hút sàn cứng TriActive Z

Đầu hút sàn cứng mới TriActive Z loạ i bỏ tất cả bụ i và

mảnh vụn trong một lần hút. Thiết kế hình chữ Z độc

đáo đưa bụ i và các mảnh vụn lớn hơn vào đường dẫn

không khí mà không đẩy chúng về phía trước. Đường

dẫn không khí ở  hai bên hút sạch bụ i dọc theo chân

tường. Giờ thì không cần phả i nâng đầu hút để  loạ i bỏ

các mảnh vụn lớn hơn nữa và đảm bảo chất lượng vệ

sinh sàn cứng sạch sẽ, tuyệ t vời.

Bộ lọc không khí siêu sạch HEPA 13

Bộ lọc không khí siêu sạch HEPA 13 lọc ít nhất 99,95%

tất cả các hạt bụ i, đảm bảo một môi trường sạch sẽ và

không gây dị ứng.

Đầu hút TriActive+

Đầu hút TriActive+ áp dụng 3 thao tác làm sạch trong

một lần: 1) Đầu hút mở  thảm nhẹ  nhàng bằng mặt đế

đượ c thiết kế đặc biệ t để  hút bụ i sâu phía dưới 2) Đầu

hút hút những hạt bụ i lớn bằng cửa hút lớn hơn ở  phía

trước 3) Đầu hút quét sạch bụ i bẩn dọc theo đồ đạc và

tường bằng hai bàn chả i phía bên.

Công nghệ  NanoClean

Công nghệ  cả i tiến mới này đượ c phát triển đặc biệ t

để  ngăn chặn đám mây bụ i thông thường. Bụ i lắng

xuống dưới đáy của thùng bụ i thay vì ở  trong không khí.

Khi mở  thùng ra, sẽ không có đám mây bụ i thông

thường nữa.

Thùng bụi cực kỳ tiện dụng

Cạnh bên của thùng đượ c thiết kế đặc biệ t giống như

vòi phun. Hình dạng này cho phép trút sạch bụ i một

cách có kiểm soát mà không làm tràn ra ngoài.

Điều khiển từ  xa ErgoGrip

Điều khiển từ xa ErgoGrip cho phép bạn dễ dàng sử

dụng đầu hút trong không gian chật hẹp. Chức năng

điều khiển từ xa tích hợp giúp dễ dàng tăng, giảm công

suất hoặc thậm chí là tắt máy hút bụ i.
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Các thông số

Khả năng sử  dụng

Loại ống: Ống thu gọn 2-P bằng nhôm

Thiết kế

Màu sắc: Đồng đỏ sáng

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Khối lượng và kích thước

Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao): 595 x 400 x

352 mm

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 506 x 310

x 317 mm

Trọng lượng của sản phẩm: 6,3 kg

Hiệu suất

Công suất hút (tối đa): 440 W

 

* Sức hút so với máy hút bụi không túi bán chạy nhất ở Châu Âu, được

thử nghiệm bởi viện kiểm tra bên ngoài, theo tiêu chuẩn EN 60312-
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