
Juhtmeta tolmuimeja,
laetava akuga

PowerPro Aqua

 
Kolm ühes

Tolmuimeja, mopp, käeshoitav

25,2 V

 

FC6408/01

Imeb tolmu ja peseb ühe tõmbega
Alati käepärast olmesegaduste puhastamiseks

Uus juhtmevaba (25,2 V) PowerPro Aqua on võimas kolm-ühes tööriist

igapäevase segaduse koristamiseks. Tolmukotita tolmuimeja kõigile põrandatele,

käsitolmuimeja näiteks diivanite, toolide või nurkade puhastamiseks ning

pesemissüsteem niiske mustuse puhastamiseks.

Puhastab olmesegadused tolmuimeja ja pesulapiga

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab suure imemisjõudluse

Uus pesemissüsteem tagab optimaalse niiskuse kõvakattega põrandatel

Käsitolmuimeja mööbli ja raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse vaipadel

3-kihilise filtri tehnoloogia püüab mikroosakesi

Alati käepärast ja mugav igapäevaseks kasutamiseks

Juhtmeta puhastamine: vabadus koristada igalt poolt

Ilma tolmukotita: ühe liigutusega tühjendatav tolmukamber, lihtne ja hügieeniline

Võimas 25,2 V liitiumioonaku võimaldab ühe tunni puhastamist

Hetkega kinnitatav/eemaldatav pesusüsteem märgpuhastuseks

Manööverdatavus ja kerge kaal lihtsustavad käsitsemist
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Esiletõstetud tooted

3-kihiline filter

3-kihiline pestav filter püüab puhta õhu

tagamiseks kinni üle 90% allergeenidest, nagu

õietolm, lemmiklooma karvad ja tolm.

Tolmukotita tolmuimejad

Uue tolmukotita PowerPro Aqua tolmuimejaga

tühjendate tolmukambrit ilma mustust

puutumata.

Juhtmeta puhastamine

Juhtmeta seade võimaldab puhastada igalt

poolt kõigi põrandatüüpide korral.

Komplekti kuulub käsitolmuimeja

Käsitolmuimeja mööbli ja raskesti

ligipääsetavate kohtade puhastamiseks

Kerge ja manööverdatav

Manööverdatavus ja kerge kaal lihtsustavad

uue PowerPro Aqua tolmuimeja käsitsemist.

Klõpsuga pesusüsteem

Mõlemal küljel paiknevate krõpsudega

pesusüsteem on otsaku külge lihtsalt kinnitatav

ja sealt eemaldatav.

Uuenduslik pesemissüsteem

Unikaalne pesemissüsteem kontrollib vee

väljastamist, et hoida kõigi kõva kattega

põrandate niiskustase puhastamise käigus

optimaalsena. Mikrofiiberpatju* saab pesta kas

käsitsi või pesumasinas.

PowerCyclone'i tehnoloogia

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab tasemel

tulemused ühe puhastuskorraga. Õhk siseneb

suure hooga PowerCyclone'i süsteemi ja

kaardus õhukanal suurendab selle kiirust

veelgi, eraldades tõhusalt tolmu õhust.

25,2 V liitiumioonaku

Juhtmeta puhastamine tänu võimsale 25,2 V

liitiumioonakule, mille tööaeg on üks tund.

Laadida võite mis tahes ajal, te ei pea ootama,

kuni aku tühjaks saab

TriActive Turbo otsak

TriActive Turbo otsak tagab võimsa jõudluse

kõvakattega põrandatel ja vaipadel.

Motoriseeritud hari ja optimaalne õhuvoog

korjavad üles tolmu ja ebemed ühe

puhastuskorraga.
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Spetsifikatsioon

Jõudlus

Aku tüüp: Liitium-ioon

Aku pinge: 25,2 V

Laadimisaeg: 5 tund(i)

Pesuelement: Uuenduslik pesemissüsteem

Tööaeg: kuni 60 minut(it)

Töödeldav pind paagi kohta: 50 m²

Helitugevus: 83 dB

Kasutatavus

Puhta vee paagi mahtuvus (max): 0,2 l

Pesuained, mida tohib kasutada: läbipaistev

pesuaine või ainult vesi

Disain

Värvus: Hõbedane

Disainielemendid: Sisse-välja

Filtreerimine

Tolmumaht: 0,6 l

Väljalaskefilter: Vahufilter

Filtreerimissüsteem: Kolmekihiline Saksa

tehnoloogia

Otsakud ja tarvikud

Komplektisolevad tarvikud: „Kaks ühes“ hari,

Vahelduvvoolu toiteadapter, Piluotsak, 2

mikrokiudpatja

Tavaline otsak: TriActive Turbo otsak

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 4,7 kg

* Kasutussagedusest olenevalt on soovitatav vahetada

iga 3–6 kuu järel. Kaks mikrofiibrist padjakest kuuluvad

komplekti; mikrofiibrist padjakeste ostmise kohta lugege

teavet aadressilt www.philips.com. Teist kaubamärki

kandvate mikrofiibrist padjakeste kasutamise korral ei

saa me optimaalset puhastustulemust tagada.
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