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Plný výkon s technologií PowerCyclone 8
Likvidace prachu bez nepořádku

Nový bezsáčkový vysavač Philips PowerPro Ultimate přináší špičkový čisticí výkon. Technologie PowerCyclone 8

pro vynikající oddělení prachu a vzduchu. Hubice TriActiveMax pro výjimečný výkon na všech typech podlah.

Vynikající výkon

Technologie PowerCyclone 8 odděluje prach od vzduchu

Hubice TriActive Z pro tvrdé podlahy na prach a drobky

Víceúčelová hubice

Filtr Ultra Clean Air HEPA 13 s účinností filtrace 99,95 %

Filtr Allergy H13 zachytí více než 99,9% jemného prachu

CarpetClean pro účinné čištění měkkých podlah

Likvidace prachu bez nepořádku

Technologie NanoClean pro likvidaci prachu bez nepořádku

Extra ergonomická nádoba na prach pro snadné vyprazdňování

Okamžitě reagující a snadné ovládání

Dálkový ovladač ErgoGrip pro okamžité a snadné ovládání
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Přednosti

Výkonná cyklónová funkce

Exkluzivní technologie PowerCyclone 8

zrychluje průtok vzduchu cyklonovou komorou,

při kterém se odděluje prach. Výkonné vířivé

mechaniky maximalizují průtok vzduchu

a výkon pro vynikající výsledky úklidu.

Hubice TriActiveMax

Hubice TriActiveMax se dokonale přisaje

k podlaze a v jediném pohybu provede 3 akce

zajišťující dokonalé vyčištění podlah: 1)

Speciálně navržená dolní plocha šetrně

rozhrnuje vlákna koberce a důkladně

odstraňuje i ty nejhlubší nečistoty. 2) Větší

přední otvor sbírá větší částice. 3) Boční kartáče

zajišťují dokonalé vyčištění podél podstavců.

Hubice TriActive Z na tvrdé podlahy

Nová hubice TriActiveZ odstraní všechen prach

a drobky jedním tahem. Jedinečná konstrukce

ve tvaru Z vede větší drobky a jemný prach do

sacího kanálu, aniž by je tlačila vpřed.

Postranní vzduchové kanály zajistí skvělé

čištění podél podstavců. Nyní už není pro

odstranění větších drobků a zajištění skvěle

čisté podlahy nutné zvedat hubici.

Filtr Ultra Clean Air HEPA 13

Filtr Ultra Clean Air HEPA 13 zachytí minimálně

99,95 % veškerého prachu, takže zajistí čisté

prostředí bez alergenů.

Technologie NanoClean

Tato nová inovativní technologie účinně brání

běžným oblakům prachu. Prach se usazuje na

dně nádoby na prach a nezůstává ve vzduchu.

Pokud je nádoba otevřená, nevznáší se žádný

oblak prachu.

Extra ergonomická nádoba na prach

Bok nádoby má speciálně navržený tvar

hubice. Díky tomu je možné vyprázdnit nádobu

bezpečným a jednoduchým způsobem bez

rozsypání prachu.

Dálkový ovladač ErgoGrip

Dálkový ovladač ErgoGrip umožňuje

jednoduché manévrování hubicí v těsném

prostředí. Integrovaný dálkový ovladač

umožňuje snadné zvyšování a snižování

výkonu a také vypnutí vysavače konečky prstů.

Tak je zajištěno okamžité a snadné ovládání.

Filtrační systém Allergy H13

Zcela uzavřený filtrační systém zachytí více než

99,9 % jemného prachu – včetně pylů, chlupů

domácích zvířat a roztočů – což ocení alergici

a lidé s vyššími nároky na hygienu. Úroveň

filtrace odpovídá standardu HEPA 13*.

5letá záruka

Zaregistrujte se na stránce

philips.com/welcome do 3 měsíců od nákupu

a využijte tak 5letou záruku na motor zdarma!
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Specifikace

Výkon

Proud vzduchu (max.): 27 l/s

Příkon (IEC): 650 W

Úroveň síly zvuku: 75 dB

Podtlak (max.): 17 kPa

Použitelnost

Akční rádius: 11 m

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední

straně

Délka kabelu: 8 m

Typ trubice: Dvoudílná teleskopická trubice

z hliníku

Typ koleček: Pogumovaná

Spojka trubice: SmartLock

Ovládání napájení: Dálkový ovladač

Design

Barva: Jasně měděná

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 2,2 L

Výstupní filtr: Filtr Allergy H13

Filtr motoru: Omyvatelný trvalý filtr

Úroveň filtrace: Úroveň HEPA13**

Hubice a příslušenství

Obsahuje příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Kartáč a malá hubice 2 v 1

Přídavná hubice: Hubice na tvrdé podlahy,

Hubice TriActiveZ, Hubice pro čištění koberců

Další příslušenství: Dálkový ovladač

Standardní hubice: Hubice TriActiveMax

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 506 x 310 x

317 mm

Hmotnost produktu: 6,2 kg

Rozměry balení (D x Š x V): 595 x 400 x

352 mm

* Kvalita odsávání prachu v porovnání

s 10 nejprodávanějšími 2 400W vysavači v Evropě,

testováno externím institutem pro testování, v souladu

s normou EN 60312-1/2013 o kobercích, únor/duben

2014

* Spojení Allergy H13 je komerční název a nesmí být

překládáno do místního jazyka

* Úrovně filtrace se testují podle normy EN60312-1-2017

a odpovídají standardu HEPA 13.

* Zachytí 99,9 % prachu na tvrdých podlahách se

štěrbinami (IEC62885-2).
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