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Plný výkon s technologií PowerCyclone
Likvidace prachu bez nepořádku

Nový bezsáčkový vysavač Philips PowerPro Ultimate přináší špičkový čisticí

výkon. Technologie PowerCyclone 7 pro vynikající oddělení prachu a vzduchu.

Hubice TriActiveMax pro výjimečný výkon na všech typech podlah.

Vynikající výkon

Technologie PowerCyclone 7 udržuje sací výkon po delší dobu

Víceúčelová hubice

SuperTurbo kartáč pro koberce bez zvířecích chlupů

Protialergický filtr zachytí více než 99,90 % jemného prachu

Likvidace prachu bez nepořádku

Technologie NanoClean pro likvidaci prachu bez nepořádku

Extra ergonomická nádoba na prach pro snadné vyprazdňování

Čištění bez námahy

Dálkový ovladač ErgoGrip pro zapínání a vypínání bez ohýbání

Nastavitelný nástavec s dlouhým dosahem pro obtížně dosažitelná místa

Nástavec s dlouhým dosahem pro čištění špatně dostupných míst
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Přednosti

Technologie PowerCyclone 7

Aerodynamický design technologie

PowerCyclone 7 minimalizuje odpor vzduchu

a zajišťuje výjimečný čisticí výkon ve 3 vysoce

účinných krocích: 1) Vzduch proudí do systému

PowerCyclone ve velké rychlosti díky přímému

a hladkému vstupu. 2) Zaoblené vedení

zrychluje vzduch směrem nahoru do cyklonové

komory. 3) Ve vrchní části cyklonu výstupní

lopatky efektivně oddělí prach od vzduchu.

Hubice TriActiveMax

Hubice TriActiveMax se dokonale přisaje

k podlaze a v jediném pohybu provede 3 akce

zajišťující dokonalé vyčištění podlah: 1)

Speciálně navržená dolní plocha šetrně

rozhrnuje vlákna koberce a důkladně

odstraňuje i ty nejhlubší nečistoty. 2) Větší

přední otvor sbírá větší částice. 3) Boční kartáče

zajišťují dokonalé vyčištění podél podstavců.

SuperTurbo kartáč

SuperTurbo kartáč dokonale odstraňuje zvířecí

chlupy z koberců.

Protialergický filtr

Vyvinutý zvlášť pro potřeby alergiků a obecně

pro ty, kdo požadují vyšší úroveň hygieny.

Technologie NanoClean

Tato nová inovativní technologie účinně brání

běžným oblakům prachu. Prach se usazuje na

dně nádoby na prach a nezůstává ve vzduchu.

Pokud je nádoba otevřená, nevznáší se žádný

oblak prachu.

Extra ergonomická nádoba na prach

Bok nádoby má speciálně navržený tvar

hubice. Díky tomu je možné vyprázdnit nádobu

bezpečným a jednoduchým způsobem bez

rozsypání prachu.

Dálkový ovladač ErgoGrip

Dálkový ovladač ErgoGrip umožňuje

jednoduché manévrování hubicí v těsném

prostředí. Integrovaný dálkový ovladač

umožňuje snadné zvyšování a snižování

výkonu a také vypnutí vysavače.

5letá záruka

Zaregistrujte se na stránce

philips.com/welcome do 3 měsíců od nákupu

a využijte tak 5letou záruku na motor zdarma!

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.
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Specifikace

Výkon

Úroveň síly zvuku: 75 dB

Proud vzduchu (max.): 27 l/s

Podtlak (max.): 17 kPa

Příkon (IEC): 650 W

Design

Barva: Jasně měděná

Filtrace

Výstupní filtr: Filtr HEPA13

Filtr motoru: Omyvatelný trvalý filtr

Kapacita nádoby na prach: 2,2 L

Použitelnost

Ovládání napájení: Dálkový ovladač

Typ trubice: Dvoudílná teleskopická trubice

z hliníku

Spojka trubice: SmartLock

Typ koleček: Pogumovaná

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední

straně

Akční rádius: 11 m

Délka kabelu: 8 m

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Hubice TriActiveMax

Přídavná hubice: Hubice na tvrdé podlahy,

Super Turbo kartáč

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Kartáč a malá hubice 2 v 1

Další příslušenství: Dálkový ovladač

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení (D x Š x V): 595 x 400 x

352 mm

Rozměry výrobku (D x Š x V): 506 x 310 x

317 mm

Hmotnost produktu: 6,2 kg
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