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Poistaa enemmän pölyä kuin mikään muu 2 400

watin pölynimuri*

Siisti pölyn poisto

Philipsin uusi pussiton PowerPro Ultimate -pölynimuri tarjoaa erinomaisen

siivoustuloksen. PowerCyclone 7 -tekniikka erottelee pölyn ja ilman

huipputehokkaasti. TriActiveMax-suutin takaa huipputuloksen kaikilla

lattiapinnoilla.

Loistava suorituskyky

Huippuluokan suorituskyky, energiatehokkuus AAA

Uskomaton suorituskyky kovilla lattioilla

Poikkeuksellinen imuteho PowerCyclone 7 -tekniikalla

Monikäyttösuutin

SuperTurbo-harjasuutin poistaa lemmikin karvat matosta

Allergiasuodatin kerää yli 99,90 % pölyhiukkasista

Siisti pölyn poisto

Siisti säiliön tyhjennys NanoClean-tekniikalla

Ergonominen pölysäiliö helpottaa tyhjentämistä

Helppoa siivousta

ErgoGrip-kaukosäädin vähentää kumartelua

Erikoispitkä säädettävä varsi hankalien paikkojen puhdistamiseen

Pitkän varren ansiosta yllät hankalillekin alueille
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Kohokohdat

Energialuokitus AAA

Huippuluokan suorituskykyä ja A-merkintä

kolmessa eri luokassa: energiankulutus,

puhdistusteho kovalla lattiapinnalla ja

pölynpäästö.

Kovien lattioiden ykkönen

Tämän tuotteen puhdistusteho kuuluu

parhaimmistoon kovissa lattioissa. Se kerää

100 % pölystä!

PowerCyclone 7

Aerodynamiikkaan pohjautuva PowerCyclone 7

-tekniikka minimoi ilmanvastuksen ja tuottaa

poikkeuksellisen hyvän siivoustuloksen 3

tehokkaan vaiheen avulla: 1) Suoran

ilmanottoaukon ansiosta ilma tulee

PowerCycloneen nopeasti. 2) Kaareva

ilmakanava kiihdyttää ilman nopeasti ylös

syklonikammioon. 3) Syklonin huipulla

poistoaukon lavat poistavat tehokkaasti pölyn

ilmavirrasta.

TriActiveMax-suutin

TriActiveMax-suutin tekee 3 siivoustoimintoa

yhdellä vedolla: 1) Erikoismuotoiltu pohjalevy

avaa varovasti lattiamattoa, jotta syvälle

painunut pölykin saadaan imettyä. 2) Etuosan

suurempi imuaukko imee isommat roskat. 3)

Sivuharjat lakaisevat jalkalistat puhtaaksi.

SuperTurbo-harjasuutin

SuperTurbo-harjasuutin poistaa kaikki

lemmikin karvat matoista.

Allergiasuodatin

Kehitetty erityisesti allergikkojen tarpeisiin ja

tavanomaista korkeampaa hygieniatasoa

vaativiin oloihin.

NanoClean-tekniikka

Uusi innovatiivinen tekniikka ehkäisee pölyn

leviämistä säiliön tyhjennyksen aikana. Pöly

painuu säiliön pohjalle eikä aiheuta

pölypilveä, kun säiliö avataan.

Ergonominen pölysäiliö

Pölysäiliön kylki on muotoiltu nokkamaiseksi,

mikä helpottaa sen tyhjentämistä hallitusti ja

siististi.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Energiatehokkuusluokitus: A

Pölypäästöluokka: A

Puhdistusteho matoilla: C

Puhdistusteho kovilla lattiapinnoilla: A

Äänentaso: 75 dB

Vuosittainen energiankulutus: 26,7 kWh

Ilmankierto (enintään): 27 l/s

Alipaine (enintään): 17 kPa

Tuloteho (IEC): 650 W

Muotoilu

Väri: Kirkas kupari

Suodatus

Poistosuodatin: HEPA 13 -suodatin

Moottorin suodatin: Pestävä kestosuodatin

Pölykapasiteetti: 2,2 V

Käytettävyys

Virranhallinta: Kaukosäädin

Putken tyyppi: Alumiininen 2-osainen

teleskooppiputki

Putkiliitin: SmartLock

Renkaan tyyppi: Kuminen

Kantokahva: Päällä ja edessä

Toimintasäde: 11 m

Johdon pituus: 8 m

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Vakiosuutin: TriActiveMax-suutin

Lisäsuutin: Kovien lattiapintojen suutin,

SuperTurbo-harjasuutin

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, 2-

in-1 – harjasuutin/pieni suutin

Lisävarusteet: Kaukosäädin

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Pakkauksen mitat (P x L x K): 595 x 400 x

352 mm

Tuotteen mitat (PxLxK): 506 x 310 x 317 mm

Tuotteen paino: 6,2 kg

* Pölyn poiston tulokset verrattuna kymmeneen

Euroopassa eniten myytyyn 2 400 watin pölynimuriin.

Testin on suorittanut ulkopuolinen testauslaitos

EN 60312-1/2013 -normin mukaisesti matolla

helmikuussa/huhtikuussa 2014.

* ** Energiamerkintä (A+++ – D) perustuu Euroopan

unionin delegoituun asetukseen 665/2013.
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