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Täielik jõudlus
Väiksem energiatarve

Uus Philipsi PowerPro Compact tagab tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja spetsiaalsele kõvakattega

põrandate otsakule täieliku puhastusjõudluse kõigil kõvakattega põrandatel. Tolmukamber on lihtsalt

tühjendatav ja ei tekita tolmupilvi.

Suurepärased puhastamistulemused

Energiatõhususe klass A

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

Otsak kõigi kõvakattega põrandate optimaalseks puhastamiseks

Mugavus

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Täiustatud tolmukamber, et tühjendamine oleks lihtne

Puhta õhufiltri süsteem

EPA10 filtrisüsteem koos AirSealiga, et tagada tervislik õhk
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Esiletõstetud tooted

Energiatõhususe klass A

See tolmuimeja on valmistatud saavutama

täielikku jõudlust energiatõhususe klassi A

tingimuste kohaselt.

A-klass kõva kattega põrandatel

See toode saavutab kõva kattega põrandatel

parima puhastusjõudluse, korjates üles 100%

tolmust!

PowerCyclone 4 tehnoloogia

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib

õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse

ühe korraga. See tagab märkimisväärsed

puhastustulemused tänu väga tõhusatele

sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i

süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu

sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab

õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse

tolmu õhust eraldamiseks.

Kõvakattega põrandate otsak

Kõvakattega põrandate otsak tagab optimaalse

puhastamise kõigil kõvakattega põrandatel,

eriti parketil ja plaatidel. 1) Spetsiaalsed

pehmed harjased kaitsevad põrandaid

kriimustuste eest. 2) Pehmete harjaste muster

tagab optimaalse tolmukogumise kõigilt

kõvakattega põrandatelt. 3) Otsak on kerge ja

ratastega, mis tagab hea manööverdusvõime

kõigil põrandatel.

Lihtsalt tühjendatav tolmukamber

Tolmukambri kuju on loodud nii, et tolmu

tühjendamisel ei tekiks tolmupilve. Tänu

ainulaadsele kujule ja sujuvale pinnale

koguneb tolm kambri ühele küljele ja liugleb

ühtlaselt prügikasti.

Eriti pikk ergonoomiline käepide

Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav

kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub

kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka

raskesti ligipääsetavaid kohti.

EPA10 puhta õhu süsteem

EPA10 filter ja AirSeal püüavad tolmuvaba

keskkonna ja puhta tervisliku õhu tagamiseks

kinni ka kõige peenema tolmu enne, kui õhk

tolmuimejast välja puhutakse.
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Spetsifikatsioon

Jõudlus

Energiatõhususe märgis: A

Aastane energiatarve: 26,5 kW/h

Kõvakattega põrandate puhastusklass: A

Tolmutagastusklass: C

Helitugevus: 79 dB

Sisendvõimsus (IEC): 750 W

Õhuvoog (max): 28,4 l/s

Vaakum (max): 17,4 kPa

Disain

Värvus: Eresinine

Filtreerimine

Tolmumaht: 1,5 l

Väljalaskefilter: Käsn

Mootorifilter: EPA 10 pestav filter

Kasutatavus

Tegevusraadius: 8 m

Juhtme pikkus: 5 m

Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskooptoru

Toruliitmik: Kooniline

Ratta tüüp: Plast

Kandesang: Eesmine

Otsakud ja tarvikud

Tavaline otsak: Kõvakattega põrandate otsak

Komplektisolevad tarvikud: Piluotsak, Väike

otsak

Lisaotsak: Kõvakattega põranda otsak

Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 4,5 kg

Toote mõõtmed (p x l x k): 406 x 285 x

238 mm

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist
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