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Maximális teljesítmény a PowerCyclone 7 révén

Egyszerű és higiénikus poreltávolítás

A Philips PowerPro Active porzsák nélküli porszívó tökéletes tisztítóhatást biztosít

a fejlett PowerCyclone 7 technológiának és a TriActive+ szívófejnek köszönhetően,

amelyet a leghatékonyabb porfelszíváshoz terveztek. A portartály kialakítása

higiénikus ürítést tesz lehetővé.

Maximális teljesítmény

A PowerCyclone 7 hosszabb ideig biztosít nagy szívóteljesítményt

A TriActive+ szívófej kiváló teljesítményt nyújt minden padlón

99,9%-os porfelszívás* a kiváló tisztítóteljesítményért

750 W-os motor a nagy szívóteljesítményért

Maximális kényelem

Teljesítményszabályozó funkció a szívóerő beállításához

Kompakt kialakítás elülső és felső fogantyúval a könnyű hordozásért

Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra

Puha ütközési felületek és gumi kerekek a bútorok megóvása érdekében

Forgó mini turbókefe a szőrszálak és bolyhok egyszerű eltávolításához

Higiénikus tisztítás

Higiénikus egykezes ürítéshez tervezett portartály

Az Allergy H13 szűrőrendszer felfogja a finom por több mint 99,9%-át
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Fénypontok

PowerCyclone 7

A PowerCyclone 7 aerodinamikus kialakítása

minimálisra csökkenti a légellenállást, és 3

rendkívül hatékony lépésen keresztül biztosítja

a kivételes tisztítási teljesítményt: 1) Az

egyenes vonalú és sima felületű

levegőbemeneti nyíláson keresztül a levegő

gyorsan áramlik a PowerCyclone rendszerbe. 2)

A hajlított légcsatorna felfelé áramoltja a

levegőt a cyclone kamrában, és közben növeli

annak sebességét 3) A cyclone kamra tetején

lévő kimeneti pengék hatékonyan kiszűrik a

port a levegőből.

TriActive+ szívófej

A TriActive+ szívófej 3 tisztítási műveletet

végez el egyszerre: 1) Speciális talpával

gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a

szálak tövéből is eltávolítja a port 2) Az elején

lévő nyíláson át a nagyobb szennyeződéseket

is felszippantja 3) A két oldalsó kefe felsepri a

bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot is.

Teljesítményszabályozás

A teljesítményszabályozó funkció a szívóerőt a

különböző tisztítási feladatoknak megfelelően,

például keménypadlóhoz, fapadlóhoz és puha

berendezésekhez állítja be.

Egyszerűen és tisztán kiüríthető

A portartályt egy kézzel történő, higiénikus

eltávolításra és ürítésre tervezték, hogy csak

minimális porfelhő képződjön. 

Könnyű és kompakt

Felső és elülső fogantyúk a könnyű

hordozásért. A kompakt kialakítás kényelmes

tárolást tesz lehetővé.

Puha ütközési felületek és gumi kerekek

Puha ütközési felületek és gumi kereke a

bútorok megóvása és a padló karcolódásának

megakadályozása érdekében. Egyszerű

kezelhetőségről gondoskodik.

Lágy kefék gombnyomásra

Egy porolókefe-tartozék található közvetlenül a

fogantyúba építve, ami mindig készen áll a

bútorokhoz, lapos felületekhez és kárpitokhoz.

Mini turbókefe

A mini turbókefe gyorsan eltávolítja az

állatszőrt, a szöszöket és a port a kanapéról,

párnáról és egyéb textíliákról.Ez a kefe ideális

azoknak, akik háziállatot tartanak.

Ultra-Hygiene szűrő

A teljesen szigetelt szűrőrendszer a finom

porszemek több mint 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. A szűrési szint a HEPA 13* szűrőével

egyenértékű.

5 év garancia

Regisztráljon a philips.com/welcome

weboldalon a vásárlástól számított 3 hónapon

belül, hogy ingyenesen megkaphassa az 5

éves motorgaranciát!

Európában kifejlesztve

A Philips legmagasabb fokú minőségi

szabványai alapján.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (IEC): 650 W

Zajszint: 71–76 dB

Bemeneti teljesítmény (max.): 750 W

Felhasználhatóság

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Hatósugár: 9 m

Hordfogantyú: Felső és elülső

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Csőcsatlakozás: ActiveLock

Keréktípus: Gumi

Kialakítás

Szín: Opálzöld

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 1,5 L

Kimeneti levegőszűrő: Allergy H13 szűrő

Motorvédő szűrő: Mosható szűrő

Szűrési szint: HEPA13 szint**

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: TriActive+ szívófej

Kiegészítő szívófej: Mini turbókefe, Kemény

padlószívófej

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej,

Beépített kefe

Tartozékok tárolása: A csőbilincsen

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 4,5 kg

A termék méretei (Ho x Szé x Ma):

412×280×280 mm

Tartozékok

Szűrőcserekészlet: FC8010/02

* A Philips szabadalmaztatott teljesítménybesorolásával

kapcsolatos további információkat itt találhat:

www.philips.com/performance-rating

* Az „Allergy H13” kifejezés kereskedelmi név, és nem

engedélyezett a helyi nyelvre való lefordítása.

* A szűrési szinteket az EN60312-1-2017 szabvány szerint

tesztelik, és azok egyenértékűek a HEPA 13 szűrőével.

* 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító

szívófejjel (IEC62885-2).
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