Kaks ühes käsihari
PowerCyclone'i tehnoloogiaga

PowerPro Duo

Juhtmeta
Tolmukotita tolmuimejad
25,2 V
FC6171/01

Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
PowerCyclone'i tehnoloogia ja TriActive Turbo otsakuga
Philipsi uus PowerPro Duo puhastab põhjalikult nii kõvakattega põrandat kui ka vaipa. TriActive Turbo otsak
püüab korraga kinni rohkem tolmu ja ebemeid.
Kaks ühes juhtmeta mitmekülgne abiline
"Kaks ühes" funktsionaalsus nii põrandate kui ka mööbli puhastamiseks
Juhtmeta kasutamine annab vabaduse kasutada seadet ükskõik kus
Maksimaalne paindlikkus raskesti ligipääsetavates kohtades
Püstine asend laseb teil seadet hoiustada ükskõik kus
Kerge puhastada
3-kihilise ﬁltri tehnoloogia püüab mikroosakesi
Tolmukotita: ühe liigutusega tühjendatav tolmukamber
Põhjalikud puhastustulemused
PowerCyclone'i tehnoloogia tagab maksimaalse jõudluse
Võimas 25,2 V liitiumioonaku võimaldab ühe tunni puhastamist
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Esiletõstetud tooted
25,2 V liitiumioonaku

Juhtmeta kasutamine

Püstiseisvalt hoiustamine

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

Laetavad akud juhtmeta kasutamiseks
annavad teile vabaduse koristada kõikjal. Nüüd
pole juhe enam takistuseks ja saate hõlpsalt
sekeldusteta puhastada erinevates tubades.

Käsitolmuimejal on mugav seisuasend püsti
hoidmiseks nii koos kui ka ilma käeshoitava
minitolmuimejata. Seetõttu saate varrega
tolmuimeja ka koristamise ajal igale poole
seisma jätta.

"Kaks ühes" funktsionaalsus

Maksimaalne paindlikkus
Ühe liigutusega tühjendatav tolmukamber

Kaks ühes funktsionaalsus pakub tolmuimejat,
mis on ühtaegu käsihari ja käeshoitav
tolmuimeja. See võimaldab lihtsalt puhastada
nii põrandat kui ka mööblit.

PowerPro Duo on loodud igale poole ligi
pääsema, nii saate hõlpsalt vaevata puhastada
diivani, voodi või laua alt.

Uue tolmukotita PowerPro Aqua tolmuimejaga
tühjendate tolmukambrit ilma mustust
puutumata.

PowerCyclone'i tehnoloogia
3-kihiline ﬁlter

3-kihiline pestav ﬁlter püüab puhta õhu
tagamiseks kinni üle 90% allergeenidest, nagu
õietolm, lemmiklooma karvad ja tolm.

PowerCyclone'i tehnoloogia tagab parimad
puhastustulemused ühe korraga tänu väga
tõhusatele etappidele: 1) tänu sirgele ja
sujuvale õhu sissevõtule siseneb õhk
PowerCyclone'i seadmesse suure kiirusega; 2)
tsüklonilise kambri kaardus õhutorus
suunatakse õhk suure hooga üles, eraldades
tolmu õhust.

Philipsi roheline logo
Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad
vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2
heitkoguseid. Kuidas? Nende
keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt
ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku
tooterühma keskses valdkonnas –
energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,
ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning
usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsiﬁkatsioon
Jõudlus
Aku tüüp: Liitium-ioon
Aku pinge: 25,2 V
Laadimisaeg: 5 tund(i)
Tööaeg: kuni 60 minut(it)
Helitugevus: 83 dB

Filtreerimine
Tolmumaht: 0,6 l
Väljalaskeﬁlter: Vahuﬁlter
Filtreerimissüsteem: Kolmekihiline Saksa
tehnoloogia
Otsakud ja tarvikud
Komplektisolevad tarvikud: „Kaks ühes“ hari,
Vahelduvvoolu toiteadapter, Piluotsak

Disain
Värvus: Valge
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Säästvus
Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest
Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist
Kaal ja mõõtmed
Toote kaal: 3,2 kg

