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Odstráni viac prachu ako akýkoľvek 2400 W

vysávač*

Vysýpanie prachu bez neporiadku

Nový bezvreckový vysávač Philips PowerPro Ultimate prináša dokonalý čistiaci

výkon. Technológia PowerCyclone 7 zaručuje dokonalé oddelenie prachu od

vzduchu. Hubica TriActiveMax prináša dokonalé výsledky na všetkých typoch

podláh.

Vynikajúci výkon

Vysoký výkon s energetickou triedou 3AAA

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

PowerCyclone 7 prináša výnimočný sací výkon

Viacúčelová hubica

Kefa SuperTurbo zaručí koberce bez chlpov z domácich miláčikov

Antialergický filter zachytáva viac ako 99,90 % jemného prachu

Vysýpanie prachu bez neporiadku

Technológia NanoClean na vysýpanie prachu bez neporiadku

Mimoriadne ergonomická nádoba na prach umožňuje kontrolované vyprázdňovanie

Čistenie bez námahy

Diaľkové ovládanie ErgoGrip umožňuje prehrávanie a pozastavenie bez ohýbania

Nastaviteľný predĺžený nástavec na ťažko dostupné miesta

Predĺžený nástavec na ťažko dosiahnuteľné miesta
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Hlavné prvky

Energetický štítok 3AAA

Vytvorený tak, aby dosahoval maximálny

výkon s hodnoteniami A z hľadiska

energetickej efektivity, čistiaceho výkonu na

tvrdých podlahách a reemisie prachu.

Prvotriedny na tvrdých podlahách

Tento produkt dosahuje čistiaci účinok

najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni

až 100 % prachu!

PowerCyclone 7

Aerodynamický dizajn modelu PowerCyclone 7

minimalizuje odpor vzduchu a zabezpečí

výnimočný čistiaci výkon prostredníctvom 3

vysoko účinných krokov: 1) Technológia

PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka

priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2)

Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu

smerom nahor do cyklónovej komory. 3) Vo

vrchnej časti cyklónovej komory výstupné

lopatky účinne oddeľujú zo vzduchu nečistoty.

Hubica TriActiveMax

Hubica TriActiveMax dokonale dosadne k

podlahe a vykoná 3 úkony na jeden prechod,

takže vaše podlahy vyčistí dôkladne: 1)

Špeciálne navrhnutá pracovná plocha jemne

otvára póry koberca a odstraňuje prach z väčšej

hĺbky. 2) Väčší predný otvor zachytí väčšie

čiastočky. 3) Bočné kefky zaistia dokonalé

vyčistenie pozdĺž soklov.

Super turbo kefa

Kefa SuperTurbo dokonale odstráni chlpy z

domácich miláčikov z kobercov.

Antialergický filter

Bol vyvinutý špeciálne podľa požiadaviek

alergikov a osôb s prísnejšími nárokmi na

hygienu.

Technológia NanoClean

Nová inovatívna technológia je špeciálne

vyvinutá tak, aby zabraňovala vytváraniu

zvyčajného mračna prachu. Nová inovatívna

technológia je špeciálne vyvinutá tak, aby

zabraňovala vytváraniu zvyčajného mračna

prachu. Prach neostáva vo vzduchu, ale usádza

sa na dne nádoby na prach. Keď nádobu

otvoríte, nevznikne zvyčajný oblak prachu.

Mimoriadne ergonomická nádoba na prach

Bočná strana nádoby má špeciálne navrhnutý

tvar vo forme výlevky. To umožňuje

vyprázdnenie nádoby kontrolovaným

spôsobom bez toho, aby sa prach vysypal.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Výkon

Hodnotenie energetickej efektívnosti

Trieda reemisie prachu

Trieda čistenia kobercov: C

Trieda čistenia tvrdých podláh

Hladina akustického výkonu: 75 dB

Ročná spotreba energie: 26,7 kW·h

Prietok vzduchu (max): 27 l/s

Vákuum (max): 17 kPa

Príkon (IEC): 650 W

Dizajn

Farba: Jasná medená

Filtrácia

Výstupný filter: Filter HEPA 13

Filter motora: Doživotne umývateľný filter

Kapacita na prach: 2,2 l

Použiteľnosť

Ovládanie výkonu: Diaľkové ovládanie

Typ trubice: Hliníková 2-dielna teleskopická

trubica

Spojka trubice: Funkcia SmartLock

Typ koliesok: Guma

Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu

Akčný rádius: 11 m

Dĺžka kábla: 8 m

Hubicee a príslušenstvo

Bežná hubica: Hubica TriActiveMax

Dodatočná hubica: Hubica na tvrdé podlahy,

Super turbo kefa

Vrátane príslušenstva: Štrbinová hubica, Kefa

2 v 1/malá hubica

Extra príslušenstvo: Diaľkové ovládanie

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Rozmery balenia (D x Š x V): 595 x 400 x

352 mm

Rozmery produktu (D x Š x V): 506 x 310 x

317 mm

Hmotnosť produktu: 6,2 kg

* Výsledky zachytávania prachu v porovnaní s 10

najpredávanejšími 2400 W vysávačmi v Európe,

testovaný externým skúšobným inštitútom podľa normy

EN 60312-1/2013 na koberci, február/apríl 2014

* ** Klasifikácia energetických štítkov je určená

delegovaným nariadením Európskej komisie (EÚ) č.

665/2013 v rozpätí od „A+++“ do „D“
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