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Najlepšie výsledky pri čistení tvrdých podláh a kobercov
S PowerCyclone a hubicou TriActive Turbo
Nový vysávač PowerPro Duo značky Philips zaručuje najlepšie výsledky pri čistení tvrdých
podláh a kobercov. Technológia PowerCyclone udržuje vysoký sací výkon pre maximálne
výsledky. Nástavec TriActive Turbo naraz zachytí viac prachu a chumáčov.
Najlepšie výsledky pri čistení tvrdých podláh a kobercov
• Technológia PowerCyclone pre maximálny výkon
• Hubica TriActive Turbo zachytí 1 ťahom všetok prach aj chumáče
Výkonný ako vysávač
• Výkonný ako tradičný 2000 W vysávač
• Výkonné 18 V lítiové batérie pre dlhú prevádzku
Jednoduché čistenie
• Zásobník na prach vyprázdnite jedným krokom – jednoducho a hygienicky
• Umývateľný penový filter pre doživotný výkon
Univerzálny bezšnúrový prístroj 2 v 1
• Bezšnúrová prevádzka pre voľnosť pohybu pri čistení kdekoľvek
• Funkcia 2 v 1 na čistenie podláh a nábytku
• Samostojaca poloha na okamžité odloženie kdekoľvek
• Maximálna flexibilita pri čistení ťažko dostupných miest
• Motorizovaná kefa hubice dôkladne odstráni zvieracie chlpy

Ručný tyčový vysávač 2 v 1 s technológiou PowerCyclone
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Bez vrecka 18 V, 2 kusy príslušenstva

Hlavné prvky
Technológia PowerCyclone

Výkonné 18 V lítiové batérie

koša. Vďaka systému vyprázdňovania jedným
krokom môžete jednoducho vyprázdniť
zásobník na prach bez toho, aby ste sa dotkli
špiny a bez komplikovaných postupov.
Jednoduché vyprázdnenie a hygienické čistenie.
Bezšnúrová prevádzka

Kombinácia dvoch vysokoúčinných procesov
technológie PowerCyclone prináša najlepšie
výsledky vysávania: 1) Technológia
PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka
priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru 2)
Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu
v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach
oddelí od vzduchu.

Výkonné 18 V lítiovo-iónové batérie vydržia
dlhšie ako bežné batérie. Lítiovo-iónové
batérie sú tiež veľmi ľahké, takže upratovanie
bude pohodlnejšie.
Výkonný ako vysávač
Vďaka nabíjateľným batériám pre bezšnúrovú
prevádzku môžete upratovať kdekoľvek. Kábel
už viac nebude prekážkou a vy môžete
jednoducho upratať rôzne miestnosti.

Hubica TriActive Turbo

2 v 1: tyčový aj ručný

Hubica TriActive Turbo zaručuje maximálny
výkon pri čistení tvrdých podláh aj kobercov
vďaka: 1) motorizovanej kefe, ktorá 1 ťahom
zbiera nečistoty aj chumáče, 2) maximálnej
účinnosti vysávania vďaka optimalizovanému
prúdeniu vzduchu cez hubicu.

Vysávač PowerPro Duo je rovnako výkonný
ako 2000 W vysávač. Vysávač prešiel testami
nezávislého testovacieho inštitútu SLG na
zachytávanie prachu z kobercov. Porovnané s
FC8455/FC8456.
Jednoduchý systém vyprázdňovania
jedným krokom

Zásobník na prach je dokonale navrhnutý na
vysýpanie prachu priamo do odpadkového

Funkcia 2 v 1 prináša v jednom prevedení
tyčový aj ručný vysávač a umožňuje
jednoduché čistenie dlážky aj nábytku.
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Technické údaje
Dizajn

Filtrácia

• Farba: Titanium

• Kapacita na prach: 0,6 l
• Filter: Permanentný umývateľný

Performance
•
•
•
•
•

Typ batérie: Lítium-iónová
Čas prevádzky: 35 minúta(y)
Čas nabíjania: 5 hodina(y)
Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 85 dB
Napätie batérie: 18 V

Nástavce a príslušenstvo

• Bežný nástavec: Hubica TriActive Turbo
• Príslušenstvo: Kefa, Štrbinová hubica

Hmotnosť a rozmery

• Hmotnosť produktu: 2,9 kg
•
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