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Wysoka efektywność dzięki technologii

PowerCyclone

Łatwe i higieniczne opróżnianie pojemnika na kurz

Nowy odkurzacz bezworkowy Philips PowerPro Ultimate zapewnia doskonałą

jakość odkurzania. Technologia PowerCyclone 7 dokładnie oddziela kurz od

powietrza. Nasadka TriActiveMax zapewnia doskonałą skuteczność odkurzania na

wszystkich rodzajach podłóg.

Doskonała efektywność

Technologia PowerCyclone 7 dłużej utrzymuje dużą moc ssania

Uniwersalna nasadka

Nasadka TriActive Z do twardych podłóg — usuwanie kurzu i okruchów

Filtr antyalergiczny wyłapuje ponad 99,9% drobnych cząsteczek kurzu

Łatwe i higieniczne opróżnianie pojemnika na kurz

Technologia NanoClean umożliwia opróżnanie pojemnika na kurzu bez bałaganu

Ergonomiczny pojemnik na kurz umożliwia dokładne opróżnianie

Sprzątanie bez wysiłku

Pilot zdalnego sterowania w rączce — włączanie i wyłączanie bez konieczności

schylania się

Regulowana, długa przedłużka do trudno dostępnych miejsc
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Zalety

Technologia PowerCyclone 7

Aerodynamiczny kształt odkurzacza z

technologią PowerCyclone 7 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 zapewnia idealne

przyleganie do podłogi i wykonuje 3 czynności

w jednym kroku, aby dokładnie wyczyścić

podłogi: 1) Specjalnie zaprojektowana stopa

delikatnie „otwiera” dywan w celu dokładnego

usunięcia kurzu. 2) Duży otwór z przodu

wysysa duże cząsteczki. 3) Szczotki boczne

gwarantują doskonałe efekty czyszczenia

wzdłuż cokołów.

Nasadka TriActive Z do twardych podłóg

Nowa nasadka TriActive Z do twardych podłóg

skutecznie usuwa kurz i okruchy za jednym

pociągnięciem. Wyjątkowa konstrukcja w

kształcie litery Z kieruje kurz i większe okruchy

do kanału ssania, nie popychając ich do

przodu. Boczne kanały powietrza gwarantują

doskonałe efekty czyszczenia wzdłuż cokołów.

Nie ma już konieczności podnoszenia nasadki

w celu usunięcia większych okruchów i

dokładnego wyczyszczenia twardych podłóg.

Filtr antyalergiczny

Stworzony dla osób wymagających wyższego

poziomu higieny, w szczególności dla

alergików.

Technologia NanoClean

Innowacyjna technologia zapobiega

powstawaniu kłębów kurzu. Kurz osiada na

dnie pojemnika i nie unosi się w powietrzu

nawet wtedy, gdy pojemnik jest otwarty.

Ergonomiczny pojemnik na kurz

Bok pojemnika ma specjalnie zaprojektowany

kształt przypominający dziobek, dzięki czemu

możliwe jest jego opróżnianie w kontrolowalny

sposób, bez rozsypywania zawartości.

Pilot zdalnego sterowania w rączce

Zintegrowany pilot ułatwia zwiększanie i

zmniejszanie mocy, a nawet wyłączanie

odkurzacza.

Bardzo duży zasięg

Nasza przedłużka pomaga w odkurzaniu

wysokich półek i szafek — wszystko dzięki

regulowanej szczotce umożliwiającej

precyzyjną i wydajną pracę.

5-letnia gwarancja

Zarejestruj produkt na stronie

philips.com/welcome w ciągu 3 miesięcy od

zakupu, aby zyskać darmową 5-letnią

gwarancję na silnik.

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

Poziom głośności: 75 dB

Nadmuch (maks.): 27 l/s

Podciśnienie (maks.): 17 kPa

Moc wejściowa (IEC): 650 W

Wykończenie

Kolor: Titanium

Parametry użytkowe

Typ rury: Aluminiowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Regulacja mocy: Pilot zdalnego sterowania

Łączenie rury: SmartLock

Typ kółek: Gumowe

Zasięg działania: 11 m

Długość przewodu: 8 m

Filtracja

Filtr wylotowy: Filtr HEPA13

Filtr silnika: Niezwykle trwały, zmywalny filtr

Pojemność pojemnika na kurz: 2.2 L

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Szczotka

i mała nasadka 2 w 1

Dodatkowa nasadka: Nasadka do twardych

podłóg, Nasadka TriActiveZ

Standardowa nasadka: Nasadka TriActiveMax

Dodatkowe akcesoria: Pilot zdalnego

sterowania

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

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

595 x 400 x 352 mm

Wymiary produktu (D x S x W):

506 x 310 x 317 mm

Waga produktu: 6,2 kg

* Wskaźnik zbierania kurzu w porównaniu z 10 najlepiej

sprzedającymi się w Europie odkurzaczami o mocy

2400 W; badanie przeprowadzone przez zewnętrzny

instytut badawczy zgodnie z normą EN 60312-1/2013

na dywanach; luty/kwiecień 2014
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