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Trīs vienā

Sūc un mazgā

18 V

 

FC6404/01

Tīra un mazgā vienā piegājienā
Vienmēr pa rokai, lai satīrītu ikdienas nekārtību

Jaunais bezvada (Li-Ion) PowerPro Aqua ir jaudīgs "trīs vienā" rīks ikdienas

uzkopšanai. Putekļsūcējs bez maisa visu veidu grīdām, rokas putekļsūcējs tādām

virsmām kā dīvāni, krēsli vai stūri un mazgāšanas sistēma, lai satīrītu mitrus

netīrumus.

Tīra ikdienas nekārtību ar sūkšanu un slaucīšanu

PowerCyclone tehnoloģija jaudīgam tīrīšanas sniegumam

Jauna slaucīšanas sistēma ar optimālu mitrināšanu visiem cietajiem grīdas

segumiem

Rokas putekļsūcējs mēbeļu un grūti aizsniedzamu stūru tīrīšanai

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz paklājiem

3 slāņu filtra tehnoloģija aiztur mikro daļiņas

Vienmēr pa rokai un ērti lietojams ikdienā

Uzgaļa motorizētā birste rūpīgi savāc dzīvnieku spalvas

Tīrīšana bez vada: neierobežotas iespējas

Bez maisa: ar vienu darbību iztukšojams putekļu nodalījums

Jaudīgs 18 V litija jonu akumulators ilgam kalpošanas laikam

Piemērots izmantošanai uz visiem grīdas segumiem

Ātri uzspraužama sūkļa sistēma mitrajai tīrīšanai

Laba manevrētspēja un viegls svars ērtai lietošanai
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Izceltie produkti

PowerCyclone tehnoloģija

PowerCyclone tehnoloģija nodrošina jaudīgus

tīrīšanas rezultātus vienā tīrīšanas reizē. Gaiss

strauji ieplūst PowerCyclone un tiek paātrināts

cauri izliektai caurulei, lai efektīvi atdalītu

putekļus no gaisa.

Novatoriska slaucīšanas sistēma

Unikāla slaucīšanas sistēma kontrolē ūdens

padevi, lai uzturētu optimālu mitrumu uz

visiem cietajiem grīdas segumiem.

Iekļauts rokas putekļsūcējs

Rokas putekļsūcējs mēbeļu un grūti

aizsniedzamu stūru tīrīšanai

TriActive Turbo uzgalis

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam

uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem.

Motorizēta suka un optimizēta gaisa plūsma

uzsūc netīrumus un pūkas vienā reizē.

3 slāņu filtrs

3 slāņu mazgājamais filtrs aiztur >90 %

alergēnu, piemēram, ziedputekšņus, dzīvnieku

spalvas un putekļus, nodrošinot tīru gaisu.

Efektīvs dzīvnieku spalvām

Pateicoties TriActive Turbo uzgalim ar

motorizētu birsti, varat uzsūkt dzīvnieku spalvas

no dīvāniem, spilveniem un citiem audumiem.

Lieliski piemērots mājdzīvnieku turētājiem.

Tīrīšana bez vada

Bez vada varat tīrīt jebkurā vietā, jebkādu

grīdas segumu.

Ar vienu darbību iztukšojams putekļu

nodalījums

Jaunais PowerPro Aqua putekļsūcējs bez

maisa sniedz iespēju izbērt putekļus no

nodalījuma, nepieskaroties tiem.

Jaudīgs litija jonu akumulators

Tīrīšana bez vada ar jaudīgu 18 V litija jonu

akumulatoru, kas nodrošina 40 minūtes ilgu

darbību. Tagad vads vairs nav šķērslis, un varat

viegli iztīrīt dažādas istabas bez piepūles.
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Specifikācijas

Sniegums

Akumulatora tips: Litija jonu

Baterijas spriegums: 18 V

Uzlādēšanas laiks: 5 stundas

Slaucīšanas elements: Unikāla slaucīšanas

sistēma

Darbības laiks: 40 minūte(s)

Iztīrāmais laukums ar vienu tvertni: 50 m²

Skaņas līmenis: 83 dB

Pielietojums

Tīrā ūdens tvertnes ietilpība (maks.): 0,2 l

Izmantojamie tīrīšanas līdzekļi: tīrīšanas

līdzeklis vai tikai ūdens

Dizains

Krāsa: Elektriski zilgana

Dizaina elementi: Ieslēgt/izslēgt

Filtrēšana

Putekļu ietilpīgums: 0,6 l

Izplūdes gaisa filtrs: Mikrofiltrs

Filtra sistēma: 3 posmu cikloniska darbība

Uzgaļi un piederumi

Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās

ievietojams uzgalis, 2 mikrošķiedras

spilventiņi, Birste divi vienā

Standarta uzgalis: TriActive Turbo uzgalis

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100% pārstrādāts

papīrs

Svars un izmēri

Produkta izmēri (GxPxA): 250x180x1160 mm

Produkta svars: 3,2 kg

* Ieteicams nomainīt ik pēc 3-6 mēnešiem atkarībā no

lietošanas biežuma. Iepakojumā ir iekļauti 2

mikrošķiedras spilventiņi, vietnē www.philips.com varat

atrast, kur šos mikrošķiedras spilventiņus var nopirkt.

Nevaram garantēt optimālu tīrīšanas rezultātu, ja tiek

izmantoti citu zīmolu mikrošķiedras spilventiņi.
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