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Kitűnő porgyűjtésre tervezve*
Az Allergia-zár megfogja a finom port

A Philips PowerPro Expert az erőteljes szívóerejével hatékonyabb tisztításra van

kifejlesztve. A PowerCyclone 8 technológia és a TriActive+ szívófej tökéletes

eredményt nyújt bármilyen padlón.

Kiváló teljesítmény

A PowerCyclone 8 technológia különválasztja a port és a levegőt

TriActive+ szívófej a 3-féle tisztítóeljárásért

99,9%-os porfelszívás* a kiváló tisztítóteljesítményért

750 W-os motor a nagy szívóteljesítményért

Allergiásoknak ajánlott

Allergénszűrő a 99,9%-os szűrőteljesítményért

Az Allergia-zár magába zárja a port

Egy kézzel is kiüríthető a por könnyű kezelhetősége érdekében

Egyszerű tisztítás

Beépített tartozékok: kényelmes tárolás, mindig kéznél

A fogantyúba beépített puha kefe könnyen hozzáférhető

Forgó mini turbókefe a szőrszálak és bolyhok egyszerű eltávolításához
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Fénypontok

Erőteljes cyclone működés

Az egyedülálló PowerCyclone 8 technológia

nagy sebességgel gyorsítja fel a levegőt

körkörös légkamrájában, hogy elválassza azt a

portól. Az erőteljes keverő mozgás

maximalizálja a légáramlás teljesítményét a

káprázatos tisztítási teljesítmény eléréséért.

3-féle tisztítóeljárás

Az exkluzív TriActive+ szívófej finoman

szétnyitja a szőnyeg szálait az alaposabb

tisztaság érdekében. Az elülső levegőcsatornák

beszívják a nagyobb morzsákat, az oldalt lévő

kefék pedig alapos tisztítást végeznek a

bútorok és falak mentén.

Allergénszűrő

A Clean-air szűrőrendszer tökéletes szigetelést

biztosít, és felfogja a finom por 99,9%-át –

ideértve a polleneket, szőr és poratkákat – az

allergiásoknak, és azoknak, akik magasabb

szintre emelnék a higiéniát.

Allergia-zár

Az Allergia-zár rendszerünk szenzor

segítségével biztosítja, hogy a portároló

teljesen szigetelt és szivárgásmentes legyen

használat előtt.

Egyszerűen és tisztán kiüríthető

A portároló egy kézzel csatlakoztatható, és

különleges formájának és sima felszínével

irányítja a port ürítés közben.

Beépített tartozékok

Beépített tartozékok: kényelmes tárolás, mindig

kéznél

Beépített puha kefe

A fogantyúba beépített puha kefe könnyen

hozzáférhető

IF FORMATERVEZÉSI DÍJ 2018

IF-díjas termékek és projektek, koncepciók stb.,

melyeket a legnagyobb nevű dizájnerek

választanak ki.Az iF FORMATERVEZÉSI DÍJ

már 65 éve a különleges formatervezés

minőségi fokmérőjének számít. Az iF címke

világszerte egyet jelent a kimagasló

formatervezési szolgáltatásokkal, az iF

FORMATERVEZÉSI DÍJ pedig a világ egyik

legfontosabb formatervezési díja.

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.

5 év garancia

Regisztráljon a philips.com/welcome

weboldalon a vásárlástól számított 3 hónapon

belül, hogy ingyenesen megkaphassa az 5

éves motorgaranciát!
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Légáram (max.): 41 l/mp

Bemeneti teljesítmény (max.): 750 W

Zajszint: < 76 dB

Szívófejek és tartozékok

Tartozékok tárolása: Beépített

Kiegészítő szívófej: Mini turbókefe,

Szőnyegtisztító szívófej, Kemény padlószívófej

Normál szívófej: TriActive+ szívófej

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej,

Beépített kefe, Kis szívófej

Extra tartozékok: Csereszűrő: FC8003/01

Kialakítás

Szín: Opálzöld

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 2 L

Kimeneti levegőszűrő: Allergy H13 szűrő

Motorvédő szűrő: Élettartamra szóló mosható

szűrő

Szűrési szint: HEPA13 szint**

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Energiafogyasztás készenléti módban: <

0,5 W

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Felhasználhatóság

Hatósugár: 10 m

Hordfogantyú: Felső és elülső

Vezetékhossz: 7 m

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Csőcsatlakozás: SmartLock

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 505 x 292

x 292 mm

Készülék tömege: 5,5 kg

* A kemény padlón való porgyűjtés, illetve szűrési

hatékonyság tesztelése a DIN EN 60312/11/2008

szabványnak megfelelően történt.

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

engedélyezett a helyi nyelvre való lefordítása.

* 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító

szívófejjel (IEC62885-2).
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