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Kompaktný, ale výkonný
Viac zachyteného prachu* a s technológiou PowerCyclone 5

Vysávač Philips PowerPro Compact zachytáva viac prachu* a odfiltruje 99,9 %

častíc, vďaka čomu sú podlahy čisté a vzduch čerstvý. Výkonná cyklónová

technológia a pokročilý dizajn zachytávajú nečistoty na správnom mieste

a udržiavajú ich tam. Zamedzujú tak prášeniu dokonca aj pri vysypávaní.

Výnimočné výsledky pri čistení

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Technológia PowerCyclone 5 oddeľuje vzduch od prachu

Zachytáva až 99,9 % prachu* a poskytuje vysoký čistiaci výkon

900 W motor pre silný sací výkon

Čistenie bez námahy

Spájacie prvky ActiveLock na jednoduché prispôsobenie ľubovoľnému úkonu

Veľké kolieska na lepšie ovládanie pohybu

Jednoduché vyprázdnenie prachu jednou rukou

V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie

Filtračný systém na čistenie vzduchu

Filtračný systém Allergy H13 zachytáva viac než 99,9 % jemného prachu
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Hlavné prvky

Výkonná cyklónová technológia

Výnimočná technológia PowerCyclone 5

zrýchľuje prúd vzduchu v cyklónovej komore,

vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Výkonné vírenie maximalizuje prietok vzduchu

a výkonnosť na dosiahnutie pozoruhodných

výsledkov čistenia.

Okamžitá úprava pre ľubovoľný úkon

Spájacie prvky ActiveLock zaručujú, že

príslušenstvo a trysky jednoducho nasadíte na

teleskopickú trubicu počas čistenia.

Veľké kolieska – lepšie ovládanie

Veľké kolieska poskytujú plynulé ovládanie

pohybu počas čistenia.

Jednoduché a čistotné pri vyprázdnení

Nádobu na prach je možné vďaka jej

jedinečnému tvaru a hladkému povrchu ovládať

jednou rukou a jednoducho vyprázdniť.

Jemná kefa na dosah ruky

Nástavec kefy na prach je vstavaný priamo do

rukoväti, takže je vždy pripravený na čistenie

nábytku, rovných povrchov a čalúnenia.

Hubica Tri-Active

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3

čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec

špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a

odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje

hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v

prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty

tesne pri nábytku a stenách vďaka

obojstranným kefám.

Filtračný systém Allergy H13

Úplne utesnený filtračný systém, ktorý

zachytáva 99,9 % jemného prachu vrátane

peľu, chlpov domácich zvierat a prachových

roztočov. Pomáha tak alergikom a komukoľvek,

kto vyžaduje vyššiu úroveň hygieny. Úroveň

filtrácie zodpovedá filtru HEPA 13*.

OCENENIE IF GOLD DESIGN AWARD 2018

Cenu IF udeľujú výrobkom, projektom,

konceptom a iným oblastiam najznámejšie

osobnosti dizajnu.Už 65 rokov je ocenenie iF

DESIGN AWARD symbolom kvality za

výnimočný dizajn. Štítok iF je celosvetovo

známy ako symbol vynikajúcich služieb

v oblasti dizajnu a ocenenie iF DESIGN

AWARD patrí medzi jednu z najdôležitejších

cien za dizajn na svete.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Výkon

Prietok vzduchu (max): 27,8 l/s

Príkon (IEC): 750 W

Hladina úrovne zvuku: 76 dB

Podtlak (max): 16,8 kPa

Vstupný výkon (max): 900 W

Použiteľnosť

Akčný rádius: 9 m

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Dĺžka kábla: 6 m

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Typ koliesok: Plast

Dizajn

Farba: Športová červená

Filtrácia

Kapacita na prach: 1,5 l

Výstupný filter: Allergy H13 filter

Filter motora: Umývateľný filter

Úroveň filtrácie: Úroveň HEPA13**

Hubicee a príslušenstvo

Vrátane príslušenstva: Štrbinová hubica,

Integrovaná kefa

Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na

trubici

Bežná hubica: Hubica Tri-Active

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V):

410 x 281 x 247 mm

Hmotnosť produktu: 4,5 kg

Rozmery balenia (D x Š x V):

525 x 320 x 315 mm

Príslušenstvo

Súprava náhradných filtrov: FC8010/02

* V porovnaní s modelom PowerPro Compact FC9323/09

* Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-

1:2017 a zodpovedajú filtru HEPA 13

* Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s

drážkami (IEC62885-2).
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