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2400 W gücündeki bir elektrikli süpürgeden daha

fazla toz toplar*

Etrafı kirletmeden toz boşaltma

Yeni Philips Marathon Ultimate torbasız elektrikli süpürge, üstün temizlik

performansı sunar. PowerCyclone 7, havayla tozu olağanüstü bir performansla

ayırır. TriActiveMax başlık ise tüm zeminlerde mükemmel performans gösterir.

Üstün performans

Sert zeminlerde üst düzey performans

PowerCyclone 7 ile daha uzun süre kuvvetli emiş gücü

Çok Amaçlı başlık

Halılardaki evcil hayvan tüylerini temizlemek için SuperTurbo Fırça

%99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Etrafı kirletmeden toz boşaltma

Etrafı kirletmeden toz boşaltma için NanoClean Teknolojisi

Kontrollü boşaltma için Ekstra Ergonomik Toz Haznesi

Zahmetsiz temizlik

Ulaşması zor yerler için ayarlanabilir, uzun başlık
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Özellikler

Sert zeminlerde üstün toz toplama

Bu ürün, sert zeminlerde üst düzey temizleme

performansı sunar: %100 toz toplama!

PowerCyclone 7

PowerCyclone 7 teknolojisinin aerodinamik

tasarımı, 3 etkili adımla hava direncini en aza

indirir ve olağanüstü temizlik performansı

sağlar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi

sayesinde hava PowerCyclone'a yüksek hızla

girer. 2) Eğimli hava geçişi havanın siklonik

hazne içindeki yukarı yönlü hareketini anında

hızlandırır. 3) Siklonun üstündeki çıkış kanatları

etkili bir şekilde tozu havadan ayırır.

TriActiveMax başlık

TriActiveMax başlık, zemine kusursuz bir

şekilde yapışarak ve tek seferde üç temizlik

işlemi uygulayarak yerleri tertemiz yapar: 1)

Daha derindeki tozları toplamak için özel

olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe

açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır.

3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok

yakın olan köşelerin kusursuz bir şekilde

temizlenmesini sağlar.

SuperTurbo Fırça

SuperTurbo Fırça halılardaki evcil hayvan

tüylerini etkili bir şekilde temizler.

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az

%99,95'ini hapsederek temiz ve alerjik

malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.

NanoClean Teknolojisi

Bu yenilikçi teknoloji tozun dağılmasını

önlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Toz

havada asılı kalmaz; toz haznesinin dibinde

birikir. Hazne açıldığında toz dağılmaz.

Ekstra Ergonomik Toz Haznesi

Haznenin yan kısmı, uca benzer bir şekille

tasarlanmıştır. Böylelikle toz etrafa

dökülmeden, kontrollü bir şekilde

boşaltabilirsiniz.

Ekstra uzun erişim alanı

Hassas performans için ayarlanabilir fırçaya

sahip uzun başlık, yüksekteki rafları veya

dolapların üst kısımlarını temizlemenize

yardımcı olur.

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji

tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki

nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği,

Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri

dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü

güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak

Alanlarından en az birinde, çevre için önemli

katkılar sağlıyor.
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Teknik Özellikler

Performans

Hava akımı (maks.): 27 l/s

Yıllık enerji tüketimi: 26,7 kW·s

Giriş gücü (IEC): 650 W

Ses gücü seviyesi: 75 dB

Vakum (maks.): 17 kPa

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 11 m

Taşıma kolu: Üst ve ön kısım

Kordon uzunluğu: 8 m

Boru tipi: Alüminyum 2-P teleskopik boru

Tekerlek tipi: Lastik

Boru bağlantısı: SmartLock

Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Tasarım

Renk: Titanyum

Filtreleme

Toz kapasitesi: 2,2 L

Boşaltma filtresi: HEPA13 filtre

Motor filtresi: Uzun ömürlü yıkanabilir filtre

Başlıklar ve aksesuarlar

Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı,

2'si 1 arada fırça/küçük başlık

Ek başlık: Sert zemin başlığı, SuperTurbo fırça

Ekstra aksesuarlar: Uzun başlık

Standart başlık: TriActiveMax başlık

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Ağırlık ve boyutlar

Ürünün boyutları (UxGxY): 506 x 310 x 317 mm

Ürün ağırlığı: 6,2 kg

Ambalaj boyutları (UxGxY): 595 x 400 x

352 mm

* Avrupa'da en çok satan 2400 Watt gücündeki 10

elektrikli süpürgeyle karşılaştırılan toz toplama

sonuçları. EN 60312-1/2013 standartlarınca

Şubat/Nisan 2014 tarihlerinde bağımsız test kuruluşu

tarafından test edildi
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