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Kiváló teljesítmény bármilyen padlón
Allergén szűrő a finom por és az allergének összegyűjtéséhez

Az energiahatékony motorral rendelkező Philips PowerGo porszívó tökéletes

tisztítóhatást biztosít. Élvezze a tiszta, egészséges levegőt otthonában az allergén

szűrőnek köszönhetően, amely a káros részecskék több mint 99,9%-át felfogja.

Nagyszerű eredmények

99,9%-os porfelszívás* a kiváló tisztítóteljesítményért

900 W-os motor a nagy szívóteljesítményért

Allergiásoknak ajánlott

Az allergén szűrő a részecskék 99,9%-át felfogja – ECARF-tanúsítvány

Az egyszerű S-bag porzsákok akár 50%-kal tovább tartanak

Egyszerű tisztítás

A hosszú, 9 méteres mozgástér révén messzebb lehet elérni a csatlakozó kihúzása

nélkül

Nagy, 3 literes űrtartalom a porzsákok ritkább cseréjéért

A beépített tartozékok mindig kéznél vannak

Állítható szívóteljesítmény bármilyen takarítási feladathoz

Teleszkópos cső a kényelmes takarításhoz
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Fénypontok

Tanúsított allergén szűrő

A Clean Air légszűrő rendszerünk a finom por

99,9%-át felfogja, köztük a polleneket, a

kisállatok szőrét és a poratkákat – az

allergiában szenvedők és azok számára, akik a

higiénia magasabb szintjét szeretnék elérni. Az

ECARF allergiabarátnak minősítette.

Egyszerű, tartós porzsákok

Az S-bag porzsákok akár 50%-kal tovább

tartanak, és fenntartják a porszívó teljes

szívóerejét egészen addig, amíg teljesen meg

nem telnek. Egy porzsák illeszkedik az összes

típushoz, és a tisztább kiürítés érdekében

zárómechanizmussal van ellátva.

Hosszú, 9 méteres mozgástér

A hálózati csatlakozótól a szívófejig 9 méteres

mozgástér révén tovább tud takarítani a

csatlakozó kihúzása nélkül.

Nagy, 3 literes űrtartalom

A nagy űrtartalmú portartályba három egész

liternyi por befér, és csak utána kell cserélni.

Hasznos beépített tartozékok

A tartozékok, például a hasznos réstisztító

szívófej, be van építve a porszívóba, így

mindig kéznél vannak takarítás közben.

Állítható szívóteljesítmény

Bármilyen takarítási feladathoz és otthonának

bármely felületéhez kiválaszthatja a megfelelő

szívási erősséget.

Teleszkópos cső a kényelemért

A két részből álló teleszkópos fémcső

bármilyen magasságra gyorsan beállítható,

kényelmessé téve ezzel a takarítást.

99,9%-os porfelszívás*

A finom por 99,9%-át felporszívózhatja az

erőteljes szívóerőnek és a nagy teljesítményű

szívófejeknek köszönhetően.

Nagy hatékonyságú 900 W-os motor

A nagy hatékonyságú motorunk a mindig

alapos tisztításért erőteljes szívóerőt biztosít,

és kevesebb energiát fogyaszt.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (max.): 900 W

Bemeneti teljesítmény (IEC): 750 W

Zajszint: 77 dB

Felhasználhatóság

Hatósugár: 9 m

Hordfogantyú: Felső és elülső

Vezetékhossz: 6 m

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Műanyag

Csőcsatlakozás: Kúpos

Teljesítményszabályozás: Forgatható gomb

Kialakítás

Szín: Sportos piros

Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag Classic Long

Performance

Portartály kapacitása: 3 L

Kimeneti levegőszűrő: Allergénszűrő

Motorvédő szűrő: 1 rétegű habszűrő

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: 2 az 1-ben kefe,

Réstisztító szívófej

Tartozékok tárolása: Beépített

Normál szívófej: Többfunkciós szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 403 x 263

x 220 mm

Készülék tömege: 4,3 kg

* 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító

szívófejjel (IEC62885-2).
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