2-in-1 spieķa tipa putekļu
sūcējs ar PowerCyclone
PowerPro Duo

Bez vada
Bez putekļu maisa
25,2 V
FC6171/01

Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
Ar PowerCyclone tehnoloģiju un TriActive Turbo uzgali
Jaunais Philips PowerPro Duo nodrošina izcilu tīrīšanas rezultātu, tīrot gan cietas virsmas, gan paklājus. TriActive
Turbo uzgalis ļauj uztvert vairāk putekļu un pūku vienā piegājienā.
Divi vienā bezvadu putekļu sūcējs
Funkcionalitāte "divi vienā" grīdu un mēbeļu tīrīšanai
Bezvadu darbība ērtai tīrīšanai jebkurā vietā
Maksimāla elastība sarežģītu vietu tīrīšanai
Vertikālā novietošanas pozīcija ļauj ierīci brīvi novietot jebkurā vietā
Vienkārša tīrīšana
3 slāņu ﬁltra tehnoloģija aiztur mikro daļiņas
Bez maisa: ar vienu darbību iztukšojams putekļu nodalījums
Rūpīgi tīrīšanas rezultāti
PowerCyclone tehnoloģija maksimālam sniegumam
Jaudīgs 25,2 V litija jonu akumulators līdz 1 stundu ilgai tīrīšanai
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Izceltie produkti
25,2 V litija jonu akumulators

Bezvadu darbība

Vertikāla novietošanas pozīcija

Bezvadu tīrīšana, izm. jaudīgu 25,2 V litija jonu
akumulatoru līdz 1 st. ilgu darbības laiku. To var
uzlādēt jebkurā laikā, negaidot, kad
akumulators būs tukšs.

Uzlādējamās baterijas bezvadu darbībai sniedz
tīrīšanas brīvību. Tagad vads vairs nav šķērslis,
un jūs varat viegli iztīrīt dažādas telpas bez
liekām problēmām.

Spieķa tipa putekļsūcējam ir ērta novietošanas
pozīcija, lai to novietotu vertikālu gan ar rokas
ierīci, gan bez tās. Tādējādi varat tūlītēji
novietot spieķa tipa putekļsūcēju jebkurā vietā,
tostarp arī tīrīšanas laikā.

Funkcionalitāte "divi vienā"

Maksimāla elastība
Ar vienu darbību iztukšojams putekļu
nodalījums

Funkcionalitāte "divi vienā" nodrošina spieķa
tipa un rokas putekļsūcēja funkciju
apvienojumu vienā ierīcē. Tādējādi jūs varat
viegli tīrīt gan grīdu, gan mēbeles.

PowerPro Duo ir izstrādāts, lai piekļūtu jebkurā
vietā, un jūs varat viegli tīrīt zem dīvāna, gultas
vai galda bez piepūles.
PowerCyclone tehnoloģija

Jaunais PowerPro Duo putekļu sūcējs bez
maisa sniedz iespēju izbērt putekļus no
nodalījuma, nepieskaroties tiem.

PowerCyclone tehnoloģija nodrošina
vislabākos tīrīšanas rezultātus vienā
piegājienā, izmantojot ļoti efektīvus
paņēmienus: 1) gaiss, pateicoties tiešai un
vieglai gaisa ieplūdei, ātri iekļūst
PowerCyclone; 2) izliektā gaisa caurule ātri
pārvieto gaisu uz ciklonisko nodalījumu, lai
atdalītu putekļus no gaisa.

Philips videi draudzīgs logotips
Philips videi draudzīgie produkti var samazināt
izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu
daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides
aizsardzību vienā vai vairākās Philips
ekoloģiski galvenajās sfērās —
energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas
vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un
uzticamība ekspluatācijas laikā.

3 slāņu ﬁltrs

3 slāņu mazgājamais ﬁltrs aiztur >90 %
alergēnu, piemēram, ziedputekšņus, dzīvnieku
spalvas un putekļus, nodrošinot tīru gaisu.
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Speciﬁkācijas
Sniegums
Akumulatora tips: Litija jonu
Baterijas spriegums: 25,2 V
Uzlādēšanas laiks: 5 stundas
Darbības laiks: līdz 60 minūte(s)
Skaņas līmenis: 83 dB
Dizains
Krāsa: Zvaigžņu balta

Filtrēšana
Putekļu ietilpīgums: 0,6 l
Izplūdes gaisa ﬁltrs: Porolona ﬁltrs
Filtra sistēma: 3 slāņu vācu tehnoloģija

Noturība
Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli
Lietotāja rokasgrāmata: 100% pārstrādāts
papīrs

Uzgaļi un piederumi
Komplektā iekļauti piederumi: Birste divi
vienā, Maiņstrāvas adapteris, Šaurās vietās
ievietojams uzgalis

Svars un izmēri
Produkta svars: 3,2 kg
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