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Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas

Lengvas dulkių pašalinimas

„Philips PowerPro Expert“ dulkių siurblys be maišelio perkelia valymą į kitą lygmenį. Su „PowerCyclone 6“ ir

„TriActiveMax“ antgaliu puikiai išvalysite bet kokias grindis. Dėžė pagaminta taip, kad ją būtų lengva ištuštinti.

Išskirtinė kokybė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

„PowerCyclone 6“ nepriekaištingai atskiria dulkes ir orą

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis puikiai surenka visas dulkes

Itin plonas ir lankstus kietoms grindims skirtas antgalis

Antgalis, skirtas optimaliam visų tipų kietų grindų valymui

Lengvas dulkių pašalinimas

Pažangus dulkių surinkimo konteineris, kurį lengva ištuštinti

Valymas be pastangų

Ilgai naudojamas plaunamas filtras

Lengva konstrukcija ir manevringumas

Oro valymo filtro sistema

EPA10 filtravimo sistema su „Airseal“, kad oras būtų sveikesnis
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Ypatybės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A

Šis dulkių siurblys veikia puikiai ir yra

priskiriamas energijos vartojimo efektyvumo

klasei A.

Kietų grindų valymo klasė A

Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo

efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka

dulkes 100 %!

„PowerCyclone 6“

Philips PowerPro Expert geriausi valymo

rezultatai akimirksniu su 3 veiksmingų žingsnių

„PowerCyclone 6“ technologija: 1) dėl tiesios ir

glotnios oro įleidimo angos oras greitai

patenka į „PowerCyclone“; 2) lenktas oro

praleidimo takas padidina į cikloninę kamerą

kylančio oro greitį; 3) ciklono viršuje oro

išleidimo mentės veiksmingai nuo oro atskiria

dulkes.

„TriActiveMax“ antgalis

„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie

grindų ir surenka visas dulkes. 1) Švelniai

praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir

išvalo visas dulkes. 2) Traukia didelius

trupinius per didelę priekyje esančią angą. 3)

Išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir

purvą dvejais šoniniais šepečiais.

„DiamondFlex“ kietoms grindims skirtas

antgalis

Itin plonas ir lankstus kietoms grindims skirtas

antgalis yra itin manevringas ir pasižymi puikiu

pasiekiamumu. Itin plonas korpusas ir

galimybė pasisukti 180 laipsnių kampu leidžia

pasiekti net sunkiai prieinamas vietas ar

išsiurbti po baldais. Per didelę angą priekyje

įtraukiamos didesnės dalelės.

Lengva ištuštinti dulkių surinkimo dėžę

Dulkių surinkimo konteineris pagamintas taip,

kad jį ištuštintumėte be vargo. Dėl unikalios jo

formos ir lygaus paviršiaus dulkės renkasi

vienoje pusėje ir tolygiai nuslenka į dulkių

talpą.

Ilgai naudojamas plaunamas filtras

Poroloninį filtrą galite patogiai išplauti po

tekančiu vandeniu ir naudoti toliau.

Lengva konstrukcija

Vos 5,5 kg konstrukcija užtikrina

manevringumą.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

„Performance“

Energijos vartojimo efektyvumo vertinimas: A

Metinis energijos suvartojimas: 27,9 kW·h

Kilimų valymo klasė: D

Kietų grindų valymo klasė: A

Dulkių pralaidumo klasė: B

Garso lygis: 76 dB

Oro srovė (maks.): 26 l/s

Siurbimas (maks.): 17 kPa

Įeinanti energija (IEC): 650 W

Naudojimo trukmė

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Vamzdžio sujungimas: SmartLock

Su ratukais: Guma

Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje

Veikimo spindulys: 10 m

Maitinimo laido ilgis: 7 m

Konstrukcija

Spalva: Titaninis

Filtravimas

Išmetimo filtras: EPA 10 filtras

Variklio filtras: Ilgai naudojamas plaunamas

filtras

Dulkių tūris: 2 l

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: „TriActiveMax“ antgalis

Papildomas antgalis: „DiamondFlex“ antgalis,

Antgalis kietoms grindims

Pridėti priedai: Siauras įrankis, „Du viename“

šepetys / mažas antgalis

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 5,5 kg

Gaminio matmenys (IxPxA): 505 x 292 x

292 mm

Pakuotės matmenys (I x P x A): 650 x 330 x

310 mm

* Dulkių susiurbimo rezultatai lyginami su populiariausiu

Europoje dulkių siurbliu. 2014 m . vasario–balandžio

mėn. tyrimą ant kilimo dangos atliko nepriklausomas

bandymų institutas laikydamasis DIN EN
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