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Fjerner mere støv end en 2400 W-støvsuger*

Bortskaffelse af støv uden spild

Den nye Philips PowerPro Ultimate-støvsuger uden pose står for overlegen

rengøring. PowerCyclone 7 muliggør enestående adskillelse af støv og luft.

TriActiveMax-mundstykket sikrer fremragende resultater på alle gulve.

Overlegen ydeevne

Høj ydeevne med energiklassificering 3AAA

Ydeevne i A-klassen på hårde gulve

PowerCyclone 7 giver enestående sugestyrke

Universalmundstykke

SuperTurbo-børste, der fjerner dyrehår fra tæpperne

Allergifilteret fanger mere end 99,90% af det fine støv

Bortskaffelse af støv uden spild

NanoClean-teknologi til bortskaffelse af støv uden spild

Ekstra ergonomisk støvbeholder, der giver en kontrolleret tømning

Rengøring i ro og mag

ErgoGrip-fjernbetjening med tænd/sluk-funktion, uden at man behøver at bukke sig

ned

Ekstra langt, justerbart mundstykke til steder, der er vanskelige at nå

Mundstykke med lang rækkevidde til vanskeligt tilgængelige områder
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Vigtigste nyheder

Energiklassificering 3AAA

Udviklet til at opnå fuld ydeevne med

klassificering i klasse A for energiforbrug,

rengøringsevne på hårde gulve samt

støvgenudledning.

A-klasse på hårde gulve

Dette produkt opnår den højeste

rengøringsydeevne på hårde gulve. 100 % af

støvet samles op!

PowerCyclone 7

Det aerodynamiske design af PowerCyclone 7

minimerer luftmodstanden og sikrer en

enestående ydeevne via 3 ekstremt effektive

trin: 1) Luften trænger hurtigt ind i

PowerCyclone takket være det lige og glatte

luftindtag. 2) Den buede luftpassage

accelererer hurtigt luften opad i

cyklonkammeret. 3) I den øverste del af

cyklonen adskiller udsugningslamellerne

effektivt støvet fra luften.

TriActiveMax-mundstykke

TriActiveMax-mundstykket lukker helt tæt mod

gulvet og udfører 3 funktioner på én gang,

hvilket resulterer i en grundig rengøring af

gulvene: 1) En særligt udformet sålplade åbner

tæppet forsigtigt op og fjerner støvet helt i

dybden. 2) Den større åbning på forsiden

opsamler større partikler. 3) Sidebørsterne sikrer

perfekt rengøring langs fodpanelerne.

SuperTurbo-børste

SuperTurbo-børsten er perfekt egnet til at fjerne

dyrehår fra tæpper.

Allergifilter

Udviklet til allergikeres specifikke behov og til

alle andre, der kræver et højere niveau af

hygiejne.

NanoClean-teknologi

Den nye, innovative teknologi er specielt

udviklet til at undgå den sædvanlige støvsky.

Støvet lægger sig på bunden af støvbeholderen

i stedet for at forblive i luften. Når beholderen

åbnes, vil der ikke opstå den sædvanlige

støvsky.

Ekstra ergonomisk støvbeholder

Beholderens side har en specialdesignet form

som en udløbstud. Det gør det muligt at tømme

beholderen på en kontrolleret måde uden at

spilde støvet.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Performance

Energieffektivitetsklassificering: A

Støvemissionsklasse: A

Tæpperengøringsklasse: C

Rengøringsklasse for hårde gulve: A

Lydniveau: 75 dB

Årligt energiforbrug: 26,7 kW-timer

Luftstrøm (maks.): 27 l/s

Vakuum (maks.): 17 kPa

Indgangseffekt (IEC): 650 W

Design

Farve: Lys kobber

Filtrering

Støvfilter: HEPA13-filter

Motorfilter: Vaskbart filter med lang levetid

Støvkapacitet: 2,2 L

Brugervenlighed

Styrkekontrol: Fjernbetjening

Rørtype: 2-P-teleskoprør i aluminium

Rørkobling: SmartLock

Hjultype: Gummi

Bærehåndtag: Top og front

Aktionsradius: 11 m

Ledningslængde: 8 m

Mundstykke og tilbehør

Standardmundstykke: TriActiveMax-

mundstykke

Ekstra mundstykke: Mundstykke til hårde

gulve, SuperTurbo-børste

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, 2-i-1

børste/lille mundstykke

Ekstra tilbehør: Fjernbetjening

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Emballagens mål (L x B x H): 595 × 400 ×

352 mm

Produktets mål (L x B x H): 506 × 310 ×

317 mm

Produktets vægt: 6,2 kg

* Støvopsamlingsresultater sammenlignet med de 10

mest solgte 2400 Watt støvsugere i Europa, testet af et

eksternt testinstitut i overensstemmelse med EN

60312-1/2013 på tæpper, februar/april 2014

* ** Energimærkebedømmelse varierer fra “A+++” til “D” i

overensstemmelse med kommissionens delegerede

forordning (EU) nr. 665/2013
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