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Desempenho de limpeza igual a um aspirador de 2000 W

Tecnologia PowerCyclone e escova TriActive Turbo

O novo Philips PowerPro Uno oferece-lhe os melhores resultados de limpeza em pavimentos e carpetes. A

tecnologia PowerCyclone mantém uma alta potência de sucção para um desempenho máximo. A escova

TriActive Turbo recolhe mais pó e cotão numa só passagem.

Desempenho igual a um aspirador

Tão potente como um aspirador tradicional de 2000 W

Resultados de limpeza perfeitos em pavimentos e carpetes

Tecnologia PowerCyclone para obter o máximo desempenho

Escova TriActive Turbo recolhe todo o pó e cotão numa só passagem

Aparelho completo sem fios

Baterias potentes de lítio de 25,2 V para carregamento rápido

Funcionamento sem fios para limpar livremente em qualquer lugar

Posição vertical para arrumar instantaneamente em qualquer local

Flexibilidade máxima para limpar áreas difíceis

A escova motorizada remove cuidadosamente pêlos de animais domésticos

Fácil de limpar

Esvaziamento do recipiente do pó num só passo, simples e higiénico

Filtro em espuma lavável para um desempenho duradouro
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Destaques

Desempenho igual a um aspirador

O desempenho do PowerPro Duo é tão forte

como um aspirador de 2000 W. Testado

internamente pela Philips. Em comparação

com um FC8632.

Tecnologia PowerCyclone

A tecnologia PowerCyclone proporciona

resultados de limpeza em profundidade numa

só passagem através de operações

extremamente eficientes: 1) O ar entra

rapidamente no PowerCyclone graças à

abertura recta e à superfície macia da entrada

de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera

rapidamente o ar na câmara ciclónica para

separar o pó do ar.

Escova TriActive Turbo

A escova TriActive Turbo oferece-lhe o melhor

desempenho de limpeza em soalhos e tapetes

graças a: 1) uma escova motorizada que

recolhe todo o pó e cotão numa só passagem

2) eficiência máxima de limpeza graças ao

fluxo de ar optimizado através da escova.

Bateria potente de iões de lítio de 25,2 V

As baterias potentes de iões de lítio de 25,2 V

apresentam uma potência mais duradoura e

um tempo de carregamento mais rápido do

que as baterias normais. Além disso, as

baterias de iões de lítio são leves,

proporcionando-lhe uma experiência de

limpeza mais agradável.

Filtro em espuma lavável

O PowerPro Uno possui um filtro em espuma

resistente; este pode ser lavado facilmente em

água corrente ou na máquina de lavar roupa

para um desempenho duradouro.

Funciona sem fio

As baterias recarregáveis para funcionamento

sem fios proporcionam-lhe a liberdade para

limpar em todos os locais. Agora o cabo já não

é uma barreira, permitindo-lhe limpar

facilmente em diferentes divisões sem

complicações.

Posição vertical de arrumação

O cabo tem uma prática posição de arrumação

para se manter na vertical, tanto com como

sem a unidade portátil. Assim, pode arrumar

instantaneamente a unidade com cabo onde

desejar, mesmo enquanto está a limpar.

Flexibilidade máxima

O PowerPro Uno foi concebido para alcançar

todos os cantos, para poder limpar facilmente

por baixo do sofá, da cama ou da mesa, sem

esforço.

Sistema de esvaziamento simples num só

passo

O recipiente do pó foi concebido com

exactidão para eliminar o pó directamente para

o cesto do lixo. Graças ao seu sistema de

esvaziamento simples de um só passo pode

simplesmente esvaziar o recipiente do pó sem

entrar em contacto com a sujidade, evitando

processos complicados. Esvaziamento fácil e

limpeza higiénica.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Performance

Tipo de pilha: Iões de lítio

Tempo de funcionamento: 50 minuto(s)

Voltagem da pilha: 25,2 V

Design

Cor: Preto mate

Características de design: Compartimento do

pó translúcido

Filtragem

Capacidade de pó: 0,6 l

Escovas e acessórios

Escova standard: Escova TriActive Turbo

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA):

215x253x1150 mm

Peso do produto: 3,2 kg

 

* Testado internamente pela Philips. Em comparação

com um FC8632.
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