
 

Pokončni sesalnik

SpeedPro Max

 
360-stopinjski nastavek za
sesanje

25,2 V, do 65 minut uporabe

2 v 1: sesanje in ročno sesanje

Nastavek za sesanje TurboPet

 

XC7043/01

Doživite najhitrejše brezžično čiščenje*
s 360-stopinjskim nastavkom za sesanje

Revolucionarni sesalnik SpeedPro Max s 360-stopinjskim nastavkom za sesanje

pobere več umazanije z eno potezo naprej ali nazaj – tudi ob stenah in pohištvu.

Očistite več v krajšem času tako na trdih tleh kot preprogah.

Neprekosljiva hitrost

360-stopinjski nastavek za sesanje ujame prah in umazanijo z vseh strani.

Nastavek LED razkrije skriti prah in umazanijo.

Neverjeten pretok zraka

PowerCyclone 8 – naša najzmogljivejša tehnologija brez vrečke

Digitalni motor PowerBlade ustvari močan pretok zraka (več kot 1000 l/min).

Trojni filtrirni sistem zagotavlja močan pretok zraka dalj časa.

Neprekinjeno čiščenje

Do 65 minut zmogljivega čiščenja s 25 V litij-ionskimi baterijami.

Vgrajena ročna enota, ozki nastavek in krtača

Hiter doseg povsod, tudi pod nizkim pohištvom

Posodo s prahom lahko zaradi edinstvene oblike izpraznite brez nastanka prašne

meglice

Pametni digitalni zaslon prikazuje hitrost in porabo baterije.
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Značilnosti

360-stopinjski nastavek za sesanje

360-stopinjski nastavek hitreje zajame prah in

umazanijo z eno potezo – tudi pri vzvratnem

sesanju in ob robovih – zato šteje vsak

opravljen gib.

Digitalni motor PowerBlade

PowerBlade je digitalni motor, zasnovan za

neprekosljivo močan pretok zraka (več kot 1000

l/min), ki omogoča 360-stopinjsko sesanje z

nastavkom. Registrirajte se na spletnem mestu

Philips.com v 3 mesecih od nakupa in uživajte

v brezplačni 5-letni garanciji za motor!

Tehnologija PowerCyclone 8

Tehnologija PowerCyclone 8 – naša najboljša

tehnologija sesanja brez vrečke zdaj v

brezžičnem pokončnem sesalniku za

zagotavljanje močnejšega sesanja dalj časa.

Do 65 minut uporabe

Zelo učinkovite 25,2 V litij-ionske baterije

zagotavljajo do 65 minut uporabe v načinu

Eco, 30 minut v običajnem načinu in 21 minut

v načinu Turbo, preden jih morate ponovno

napolniti.

Trojni filtrirni sistem

Trojni filtrirni sistem v motor vrača samo čist

zrak in tako dalj časa zagotavlja močan pretok

zraka.

Pametni nadzor nad močjo

Pametni digitalni zaslon prikazuje hitrost in

porabo baterije ter vam sporoči, kdaj je čas za

čiščenje filtra.

Nastavek LED

Prah, dlake, lase in drobtine lahko z lučmi LED

v nastavku SpeedPro Max enostavno opazite in

odstranite. Nastavek LED razkrije celo skrito

umazanijo.

Hiter doseg povsod

SpeedPro Max je prilagodljiv in preprost za

upravljanje. Posoda s prahom je na vrhu, kar

omogoča nižji kot in se lahko celo popolnoma

splošči na tla, da lahko dosežete pod nizkim

pohištvom.

Higiensko praznjenje

Posodo s prahom sesalnika lahko preprosto

odstranite in higiensko izpraznite brez

nastanka prašne meglice.
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Specifikacije

Zmogljivost

Vrsta baterije: Litij-ionska

Napetost baterije: 25,2 V

Čas polnjenja: 5 ur

Čas delovanja: 65 minut

Čas delovanja (turbo): 21 minut

Glasnost: 84 dB

Pretok zraka (najv.): več kot 1000 l/min

Zasnova

Barva: Zavito rdeča

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 0,6 L

Filter motorja: Pralni filter

Nastavki in dodatna oprema

Priložena dodatna oprema: Omrežni

napajalnik, Vgrajena krtača, Priključek za

stensko namestitev

Dodaten nastavek: Motorizirana krtača Turbo

Standardni nastavek: 360-stopinjski nastavek

za sesanje

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 2,73 kg

* Preizkušeno s primerjavo z 10 najbolje prodajanimi

brezžičnimi pokončnimi sesalniki, dražjimi od 300 €, v

Nemčiji leta 2017 s Philipsovim preizkusom čiščenja

grobe umazanije na trdih tleh, ki temelji na

mednarodnem standardu IEC60312-1. Januar 2018.
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