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ektivnější odsávání prachu* a technologie PowerCyclone 5
savač Philips PowerPro Compact odsává více prachu* a 99,9 % odfiltruje, což zajišťuje 
té podlahy a svěží vzduch. Výkonná cyklónová funkce a pokročilý design zatlačují špínu 
 defenzivy a omezují prach i při vyprázdnění.

Vynikající výsledky úklidu
• Hubice TriActive aplikuje během vysávání 3 činnosti najednou
• Energetická účinnost A
• Technologie PowerCyclone 5 odděluje prach od vzduchu

Čištění bez námahy
• Spojky ActiveLock pro snadné úpravy k libovolnému účelu
• Velká kolečka pro lepší ovládání pohybu
• Snadné kontrolované vyprázdnění jednou rukou
• Měkký kartáč uložený v rukojeti, vždy připravený k použití

Filtrační systém vzduchu
• Protialergický filtr zachytí 99,9% jemného prachu



 Energetická třída A

Vysavač Philips PowerPro Compact byl 
navržen tak, aby dosahoval plného výkonu 
v třídě energetické účinnosti A.

Výkonná cyklónová funkce

Exkluzivní technologie PowerCyclone 5 
zrychluje průtok vzduchu cyklonovou 
komorou, při kterém se odděluje prach. 
Výkonné vířivé funkce maximalizují průtok 
vzduchu a výkon pro vynikající výsledky úklidu.

Okamžité přizpůsobení libovolnému 
úkolu

Spojky ActiveLock umožňují při vysávání 
jednoduše zacvaknout hubice a příslušenství na 
místo na teleskopické trubici.

Větší kolečka – lepší ovládání

Velká kolečka zajišťují snadné ovládání pohybu 
při vysávání.

Jednoduché a čisté vyprázdnění

Prachovou nádobu je možné vyjmout jednou 
rukou, její jedinečný tvar a hladký povrch navíc 
kontroluje prach při vysypávání.

Měkký kartáč na dosah

Nástavec pro stírání prachu je vestavěný přímo 
do rukojeti, a je tak možné jej kdykoli použít na 
nábytek, ploché povrchy nebo čalounění.

Ocenění IF GOLD DESIGN 
AWARD 2018
Výrobky, projekty, koncepty a další, jimž 
byla udělena cena IF odborníky v oblasti 
designu.
Každý rok pořádá sdružení iF 
International Forum Design GmbH jednu 
z nejoceňovanějších a nejoslavovanějších 
světových soutěží v designu: iF DESIGN 
AWARD. Celosvětově uznávaná jako 
symbol výjimečného designu přijímá 
soutěž iF DESIGN AWARD více než 
5 000 návrhů ze 70 zemí každý rok.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Přednosti
Bezsáčkový vysavač
Energetická třída A Protialergický filtr, 1,5 l
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Výkon
• Hodnocení energetické účinnosti: A
• Třída zpětných emisí prachu: A
• Třída čištění koberců: C
• Třída čištění tvrdých podlah: E
• Proud vzduchu (max.): 27,8 l/s
• Průměrná roční spotřeba: 26,4 kWh
• Příkon (IEC): 650 W
• Úroveň síly zvuku: 76 dB
• Podtlak (max.): 16,8 kPa

Použitelnost
• Akční rádius: 9 m
• Rukojeť pro přenášení: Přední
• Délka kabelu: 6 m
• Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická 

trubice
• Typ koleček: Plastová

Design
• Barva: Sportovní červená

Filtrace
• Kapacita pro prach: 1,5 L
• Výstupní filtr: Protialergický filtr
• Filtr motoru: Omyvatelný filtr

Hubice a příslušenství
• Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny, 

Integrovaný kartáč
• Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici
• Standardní hubice: Hubice TriActive

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (D x Š x V): 

410 x 281 x 247 mm
• Hmotnost výrobku: 4,5 kg
• Rozměry balení (D x Š x V): 525 x 320 x 315 mm
•
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Specifikace
Bezsáčkový vysavač
Energetická třída A Protialergický filtr, 1,5 l

* V porovnání s přístrojem PowerPro Compact FC9323/09
* ** Hodnocení energetického štítku je udělováno komisí v souladu 

s nařízením (EU) č. 665/2013 v rozpětí od „A+++“ po „D“

http://www.philips.com

