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Stille kracht
Genadeloos voor stof, zacht voor uw oren

De Philips SilentStar-stofzuiger verstoort de vrede in huis niet. Dankzij het unieke

SilentSeal-mondstuk biedt deze stofzuiger alle vereiste zuigkracht zonder veel

lawaai te maken.

Minimaal geluid, maximale zuigkracht

Maximale prestaties en minimaal geluid dankzij het SilentSeal-mondstuk

Aerodynamisch luchtkanaal verlaagt het geluidsniveau tot 70 dB

Laag energieverbruik, krachtig resultaat

HD-motor van 1250 watt met een vermogen van 2000 watt*

Zonder bukken te bedienen

ComfortControl-handgreep met eenvoudige bediening

Uiterst effectief antiallergisch systeem

HEPA AirSeal en wasbaar HEPA 13-filter

Beschermt uw parketvloer tegen krassen

Speciaal Parquet-mondstuk met zachte borstelharen
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Kenmerken

SilentSeal-mondstuk

Dankzij het SilentSeal-mondstuk bent u

verzekerd van uitstekende prestaties met

weinig lawaai. De door WesselWerk gemaakte

afdichting zorgt voor een zeer efficiënte

luchtstroom en zodoende voor optimale

schoonmaakprestaties.

Aerodynamisch luchtkanaal

Het luchtkanaal is zorgvuldig gekalibreerd om

ervoor te zorgen dat de lucht ongehinderd en

met zo min mogelijk geluid naar buiten

stroomt. De speciale motorophanging gaat

bovendien vibratie tegen.

Nieuwe HD-motor van 1250 Watt

Zeer efficiënte HD-motor (High Density) van

1250 watt genereert max. 400 watt zuigkracht,

wat betekent dat hij 30% minder energie

verbruikt voor hetzelfde resultaat als een

apparaat van 2000 watt.*

ComfortControl met IR

Deze ergonomisch ontworpen handgreep helpt

de belasting van de polsen verminderen.

Dankzij de handgreep kunt u de stofzuiger

moeiteloos met één hand manoeuvreren. Met

de handige afstandsbediening past u de

zuigkracht zonder te bukken met de hand aan.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter

Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is

zodanig dat alle aangezogen lucht door het

wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95%

filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan

geen lucht ontsnappen.

Parquet-mondstuk

Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met

zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen

voor een voorzichtige reiniging van uw harde

vloeren.

Comfortabele handgrepen

Deze stofzuiger heeft maar liefst twee

handgrepen. Als het apparaat op de wielen

staat, kunt u de handgreep aan de bovenkant

gebruiken om het apparaat eenvoudig te

verplaatsen zonder dat u zich hoeft te bukken.

De tweede handgreep, op de voorkant van het

apparaat, kunt u gebruiken om de stofzuiger

comfortabel rechtop te dragen.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Ontwerp

Kleur: Glanzend beige

Filtering

Type stofzak: s-bag

Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA

13-filter

HEPA AirSeal

Stofinhoud: 3,5 l

Mondstukken en accessoires

Accessoires: Borstel, Spleetmondstuk, Klein

mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op

handgreep

Extra mondstuk: Parquet-mondstuk

Standaardmondstuk: Stil SilentSeal-mondstuk

Prestaties

Luchtsnelheid (max.): 42 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1250 W

Ingangsvermogen (max.): 1250 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 70 dB

Zuigkracht (max): 400 W

Onderdruk (max.): 32 kPa

Duurzaamheid

Verpakking: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Bruikbaarheid

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Clean Comfort Cassette

Buiskoppeling: Knop

'Stofzak vol'-indicator

Zuigkrachtregeling: Elektronisch, op de

handgreep

Type buis: 3-delige telescopische metalen

buis

Type wielen: Rubberen

Actieradius: 11 m

Snoerlengte: 8 m

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 290

x 250 mm

Productgewicht: 6,8 kg

* Interne Philips-meting; 2010.
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