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Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
PowerCyclone'i tehnoloogia ja TriActive Turbo otsakuga

Philipsi uus PowerPro Duo pakub teile põhjalikku puhastustulemust kõvakattega põrandatel ja vaipadel.

PowerCyclone'i tehnoloogia aitab säilitada suure imemisvõimsuse suurepärase jõudluse tagamiseks. TriActive

Turbo otsak püüab korraga kinni rohkem tolmu ja ebemeid.

Põhjalikud puhastustulemused

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab maksimaalse jõudluse

TriActive Turbo otsak püüab korraga kinni kogu tolmu ja ebemed

Kaks ühes juhtmeta mitmekülgne abiline

Juhtmeta kasutamine annab vabaduse kasutada seadet ükskõik kus

Püstine asend laseb teil seadet hoiustada ükskõik kus

Otsaku mootoriga hari eemaldab põhjalikult lemmikloomade karvad

Kaks ühes funktsionaalsus nii põrandate kui ka mööbli puhastamiseks

Maksimaalne paindlikkus raskesti ligipääsetavates kohtades

Kerge puhastada

Ühe liigutusega tühjendatav tolmukamber, lihtne ja hügieeniline

Pika tööeaga pestav vahtfilter
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Esiletõstetud tooted

PowerCyclone'i tehnoloogia

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab parimad

puhastustulemused ühe korraga tänu väga

tõhusatele etappidele: 1) tänu sirgele ja

sujuvale õhu sissevõtule siseneb õhk

PowerCyclone'i seadmesse suure kiirusega; 2)

tsüklonilise kambri kaardus õhutorus

suunatakse õhk suure hooga üles, eraldades

tolmu õhust.

TriActive Turbo otsak

TriActive Turbo otsak pakub teile parimat

puhastustulemust kõvakattega põrandatel ja

vaipadel järgmistel põhjustel: 1) mootoriga hari

imeb korraga kogu tolmu ja ebemed; 2)

optimaalne õhuvoog läbi otsaku tagab

maksimaalse puhastustõhususe.

Juhtmeta kasutamine

Laetavad akud juhtmeta kasutamiseks

annavad teile vabaduse koristada kõikjal. Nüüd

pole juhe enam takistuseks ja saate hõlpsalt

sekeldusteta puhastada erinevates tubades.

Püstiseisvalt hoiustamine

Käsitolmuimejal on mugav seisuasend püsti

hoidmiseks nii koos kui ka ilma käeshoitava

minitolmuimejata. Seetõttu saate varrega

tolmuimeja ka koristamise ajal igale poole

seisma jätta.

Toimib tõhusalt loomakarvadel

Tänu mootoriga harjaga TriActive Turbo

otsakule saate nüüd eemaldada loomakarvad

diivanitelt, patjadelt ja muudelt kangastelt.

Sobib ideaalselt lemmikloomapidajatele.

Maksimaalne paindlikkus

PowerPro Duo on loodud igale poole ligi

pääsema, nii saate hõlpsalt vaevata puhastada

diivani, voodi või laua alt.

Kaks ühes: varrega ja käeshoitav

Kaks ühes funktsionaalsus tagab teile nii

varrega kui ka käeshoitava tolmuimeja, millega

on hõlbus puhastada nii põrandaid kui ka

mööblit.

Lihtne ühe liigutusega tühjendussüsteem

Tolmukambri kuju on loodud nii, et tühjendada

tolm otse prügikasti. Tänu selle lihtsale ühe

liigutusega tühjendussüsteemile saate

tolmukambri hõlpsalt ilma mustust

puudutamata tühjendada, vältides keerukaid

protsesse. Lihtne tühjendada ja hügieeniline

puhastada.

Pestav vahufilter

PowerPro Duol on vastupidav vahtfilter, mida

saab eluaegse vastupidavuse tagamiseks

hõlpsalt pesta kraani all või pesumasinas.
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Spetsifikatsioon

Jõudlus

Aku tüüp: NiMH

Aku pinge: 12 V

Laadimisaeg: 16 tund(i)

Tööaeg: 20-25 minut(it)

Helitugevus: 80 dB

Disain

Disainielemendid: Kaks ühes, Automaatne

väljalülitus, Poolläbipaistev tolmukamber

Värvus: Säravpunane

Filtreerimine

Tolmumaht: 0,6 l

Mootorifilter: Pestav filter

Otsakud ja tarvikud

Komplektisolevad tarvikud: Hari, Piluotsak

Tavaline otsak: TriActive Turbo otsak

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (p x l x k): 215 x 253 x

1150 mm

Toote kaal: 3,2 kg

 

* Katse viis läbi sõltumatu katseinstituut keskmiselt vaip-

või kõvakattega põrandatel, võrrelduna enimmüüdava

tootega 12 V juhtmeta kaks ühes käsiharjade klassis

sõltumatu allika põhjal (juuni 2013).
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