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Desempenho máximo com PowerCyclone

Eliminação do pó sem sujidade

O novo aspirador sem saco PowerPro Ultimate da Philips é sinónimo de

desempenho de limpeza superior. O PowerCyclone 7 permite uma separação

excepcional de pó e ar. A escova TriActiveMax assegura um desempenho

excelente em todos os pisos.

Desempenho superior

O PowerCyclone 7 mantém uma elevada potência de sucção durante mais tempo

Escova multiusos

Escova SuperTurbo para carpetes sem pêlos de animais

Filtro Allergy que recolhe mais de 99,9% do pó fino

Eliminação do pó sem sujidade

Tecnologia NanoClean para eliminação do pó sem sujidade

Recipiente do pó extra ergonómico para esvaziamento controlado

Limpeza sem esforço

Telecomando ErgoGrip para iniciar e parar sem se baixar

Acessório de longo alcance ajustável para áreas de difícil acesso

Acessório de longo alcance para áreas de difícil acesso
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Destaques

PowerCyclone 7

O design aerodinâmico do PowerCyclone 7

minimiza a resistência do ar e assegura um

desempenho de limpeza excecional através de

3 operações extremamente eficientes: 1) O ar

entra rapidamente no PowerCyclone, graças à

abertura reta e à superfície macia da entrada

de ar. 2) A passagem de ar curva acelera

rapidamente o movimento ascendente do ar

na câmara ciclónica. 3) Na zona ciclónica

superior, as lamelas de saída removem

eficazmente o pó do ar.

Escova TriActiveMax

A escova TriActiveMax adere perfeitamente ao

chão e efectua 3 acções numa só passagem

para limpar o seu chão em profundidade: 1)

uma base concebida especialmente abre

delicadamente a carpete e remove o pó em

profundidade. 2) A abertura frontal grande

recolhe partículas de maiores dimensões. 3) As

escovas laterais asseguram uma limpeza

perfeita ao longo dos rodapés.

Escova SuperTurbo

A Escova SuperTurbo remove perfeitamente os

pêlos de animais das carpetes.

Filtro Allergy

Desenvolvido para satisfazer as necessidades

específicas das pessoas com alergias e, de

uma forma geral, de pessoas que exigem um

nível de higiene superior.

Tecnologia NanoClean

Esta tecnologia inovadora foi desenvolvida

especialmente para evitar a habitual nuvem de

poeira. O pó acumula-se na parte inferior do

recipiente em vez de permanecer no ar.

Quando o recipiente é aberto não é libertada a

habitual nuvem de poeira.

Recipiente do pó extra ergonómico

A parte lateral do recipiente tem um formato

especial semelhante a um bico. Isto permite

esvaziar o recipiente de forma controlada, sem

espalhar pó.

Telecomando ErgoGrip

O telecomando ErgoGrip permite um fácil

manuseamento da escova em espaços

apertados. O telecomando integrado facilita o

aumento e a redução da potência, e até

permite desligar o aspirador.

Garantia de 5 anos

Registe-se em philips.com/welcome no prazo

de 3 meses após a compra para desfrutar da

garantia de 5 anos do motor gratuitamente!

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Performance

Nível da potência sonora: 75 dB

Fluxo de ar (máx): 27 l/s

Vácuo (máx): 17 kPa

Potência de entrada (IEC): 650 W

Design

Cor: Cobre brilhante

Filtragem

Filtro exaustor: Filtro HEPA13

Filtro do motor: Filtro lavável de longa duração

Capacidade de pó: 2,2 L

Facilidade de utilização

Controlo de potência: Telecomando

Tipo de tubo: Tubo telescópico em alumínio

de 2 peças

Encaixe do tubo: SmartLock

Tipo de rodas: Borracha

Pega de transporte: Topo e frente

Raio de ação: 11 m

Comprimento do cabo de alimentação: 8 m

Escovas e acessórios

Escova standard: Escova TriActiveMax

Escova adicional: Escova para pavimentos,

Escova Super Turbo

Acessórios incluídos: Bico, Bico

pequeno/escova 2 em 1

Acessórios extra: Telecomando

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (CxLxA): 595 x

400 x 352 mm

Dimensões do produto (CxLxA): 506 x 310 x

317 mm

Peso do produto: 6,2 kg
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