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Максимална ефективност с PowerCyclone 8

Безпроблемно изхвърляне на праха

Новата прахосмукачка без торбичка Philips PowerPro Ultimate е символ на превъзходна

ефективност при почистване. PowerCyclone 8 позволява изключително разделяне на прах и

въздух. Накрайникът TriActiveMax е за отлично представяне върху всички подови настилки.

Отлично качество

Технологията PowerCyclone 8 отделя праха от въздуха

Многоцелеви накрайник

CarpetClean за ефективно почистване на меки настилки

Филтър HEPA 13 Ultra Clean Air с 99,95% филтриране

Четка SuperTurbo за мокети без косми на домашни любимци

Филтриращата система Allergy H13 улавя над 99,9% от финия прах

Безпроблемно изхвърляне на праха

Технология NanoClean за изхвърляне на прах без бъркотия

Ергономичен контейнер за прах за контролирано изпразване

Почистване без усилия

Включени аксесоари: удобно съхраняване, винаги подръка

Дистанционно управление ErgoGrip за пускане и спиране без навеждане
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Акценти

Мощно циклонно действие

Изключителната технология PowerCyclone 8 бързо

ускорява въздуха в циклонната камера, за да отдели

праха. Мощното въртеливо движение увеличава до

максимум въздушния поток и работните показатели

за забележителни резултати от почистването.

Накрайник TriActiveMax

Накрайникът TriActiveMax се движи плътно по пода

и извършва 3 действия с едно движение, за да го

почисти изцяло: 1) Специално проектирана

повърхност внимателно разтваря килима и премахва

праха в дълбочина. 2) По-големият преден отвор

събира по-големите частици. 3) Страничните четки

осигуряват идеално почистване по дължината на

кантовете.

CarpetClean

CarpetClean е идеален за дълбоко почистване – този

накрайник е подходящ за почистване на най-

твърдите килими и осигурява високо ниво на

почистване на прахта от меки настилки.

Филтър Ultra Clean Air HEPA 13

Филтърът HEPA 13 Ultra Clean Air улавя минимум

99,95% от праха – за среда с чист въздух без

алергени.

Четка SuperTurbo

Четката SuperTurbo идеално премахва космите от

домашни любимци от мокетите.

Филтрираща система Allergy H13

Напълно запечатаната система за филтриране улавя

над 99,9% от фините частици прах – включително

поленов прах, косми от домашни любимци и акари –

за страдащите от алергии и за всеки, който изисква

по-високо ниво на хигиена. Нивото на филтриране е

еквивалентно на HEPA 13*.

Технология NanoClean

Иновативната технология е специално разработена

да предотвратява обичайния облак прах при

изпразване на контейнера за прах. Прахът се събира

на дъното на отделението за прах, вместо да се

задържа във въздуха.

Ергономичен контейнер за прах

Стената на контейнера за прах има специално

проектирана форма на улей. Това позволява

изпразването й по контролиран начин без разсипване

на праха.

Принадлежности в корпуса

Включени аксесоари: удобно съхраняване, винаги

подръка

Дистанционно управление ErgoGrip

Дистанционното управление ErgoGrip осигурява

лесно маневриране на накрайника в тесни места.

Вграденото дистанционно управление улеснява

усилването, намаляването на мощността и дори

изключването на прахосмукачката.

5 години гаранция

Регистрирайте се на philips.com/welcome в рамките

на 3 месеца от покупката, за да се насладите на 5-

годишна гаранция на мотора безплатно!
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Спецификации

Представяне

Въздушен поток (макс.): 27 л/сек

Входна мощност (IEC): 650 W

Ниво на силата на звука: 74 dB

Вакуум (макс.): 17 kPa

Употреба

Радиус на действие: 11 м

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Дължина на кабела: 8 м

Тип на тръбата: Алуминиева телескопична тръба от 2

части

Тип на колелата: Гумени

Сглобяване на тръбата: SmartLock

Управление на мощността: Дистанционно

управление

Филтриране

Вместимост за прах: 2,2 л

Изходящ филтър: Филтър Allergy H13

Филтър на мотора: Изключително дълготраен миещ

се филтър

Ниво на филтриране: Ниво HEPA13**

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: Тесен накрайник, "2 в 1"

четка/малък накрайник

Допълнителен накрайник: Накрайник за твърд под,

Дюза за четка Super Turbo

Допълнителни аксесоари:

Допълнителни аксесоари:

Дистанционно управление

Стандартен накрайник: Накрайник TriActiveMax

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 506 x 310 x

317 мм

Тегло на продукта: 6,5 кг

Размери на пакета (Д x Ш x В): 595 x 400 x 352 мм

Технически данни

Цвят (цветове): Лунно синьо

* Резултати от събиране на прах в сравнение с 10 водещи по

продажби прахосмукачки с мощност 2400 вата в Европа, изпитани

от външен изпитателен институт съгласно EN 60312-1/2013

върху мокет, февруари/април 2014 г.

* думата Allergy H13 е комерсиално име и не е позволено да се

превежда на местен език

* Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и са

еквивалентни на HEPA 13.

* 99,9% събиране на прах от твърди подови настилки с процепи

(IEC62885-2).
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