
 

Bezdrátový tyčový
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360° LED hubice

25,2 V, doba provozu až 75 min

3 v 1: vysavač, mop a ruční
vysavač

Mini Turbo kartáč
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Nejrychlejší bezdrátový vysavač*
s funkcí čištění 3 v 1

Dokončete práci rychleji s naším bezdrátovým vysavačem 3 v 1. Naše výkonná

360° LED hubice zachytí prach a špínu rychleji a ze všech stran – každý váš pohyb

přinese výsledky, ať už čistíte koberec, nebo tvrdé podlahy. Jedinečný systém

vysávání a vytírání si poradí s několika typy špíny najednou.

Čištění 3 v 1 bez přerušení

3 v 1: 360° LED hubice, systém vysávání a vytírání, ruční vysavač

Pro více typů prachu, vč. režimu AquaBoost na odolnější špínu

Integrovaný ruční vysavač, štěrbinový a kartáčový nástavec

Všude rychle dosáhnete, i pod nízký nábytek

Nepřekonatelná rychlost

360° LED hubice rychleji zachytí prach a špínu

360° LED hubice odhalí skrytý prach a špínu

Až 75 min* výkonného úklidu s 25,2V baterií Li-Ion

Nepřekonatelný proud vzduchu

PowerCyclone 8 – naše nejvýkonnější bezsáčková technologie

Digitální motor PowerBlade vytváří silné proudění vzduchu (>1000 L/min)

Systém trojité filtrace zajistí silné proudění vzduchu po delší dobu
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Přednosti

360 ° LED hubice

360° LED hubice rychleji zachytí prach a špínu

Doba provozu až 75 minut

Vysoce výkonné 25,2V lithium-iontové baterie

zajistí až 75 minut provozu v režimu Eco,

35 min v normálním režimu a 25 min v režimu

Turbo, než je musíte znovu nabíjet.

Digitální motor PowerBlade

PowerBlade je digitální motor navržený pro

bezkonkurenční, silné proudění vzduchu

(>1000 L/min), které v hubici vytváří 360° sání.

Zaregistrujte se na stránce Philips.cz do

3 měsíců od nákupu a využijte pětiletou

bezplatnou záruku na motor!

Systém vysávání a vytírání

Jedinečný systém vysávání a vytírání reguluje

uvolňování vody a udržuje tak optimální

vlhkost všech typů tvrdých podlah po celou

dobu čištění. Polštářky z mikrovlákna je možné

prát ručně nebo v pračce.

Všude rychle dosáhnete

Zařízení SpeedPro Max je flexibilní a snadno

se s ním pohybuje. Prachová nádoba je

nahoře, což umožňuje nižší úhel, a dokonce

zcela přiléhá naplocho k podlaze, takže se

dostanete i pod nízký nábytek.

Technologie PowerCyclone 8

Technologie PowerCyclone 8 – naše nejlepší

technologie bezsáčkového vysávání nyní

v bezdrátovém tyčovém vysavači, aby silnější

sání vydrželo déle.

Integrované příslušenství

Příslušenství se používá snadno jedním

stiskem. Díky odnímatelné přenosné jednotce

je SpeedPro Max dvěma zařízeními v jednom.

Kartáčový nástavec je integrovaný do trubice,

takže je vždy po ruce.

360° LED hubice

Prach, chomáče nečistot, vlasy i drobky jsou

snadno viditelné a jednoduše se odstraňují

díky 360° hubici s LED osvětlením. 360°LED

hubice odhalí i skryté nečistoty.

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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Specifikace

Výkon

Proud vzduchu (max.): 1000 l/s

Typ baterie: Lithium-iontový

Napětí baterie: 25,2 V

Doba nabíjení: 5 hodin

Doba provozu: 75 minuta(y)

Doba provozu (turbo): 25 minuta(y)

Úroveň síly zvuku: 84 dB

Pokrytí plochy na jednu nádržku: 60 m²

Použitelnost

Kapacita nádržky na čistou vodu (max.):

0,28 L

Použitelné čisticí prostředky: čirý čisticí

prostředek nebo pouze voda

Design

Barva: Elektrická modrá

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 0,6 L

Filtr motoru: Omyvatelný filtr

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Adaptér napájení ze sítě,

Polštářek z mikrovlákna, Integrovaný kartáč,

Přídavný filtr

Doplňková hubice: Mini Turbo kartáč, 360 °

LED hubice

Standardní hubice: Vysává a vytírá

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 2,732 kg

* Testováno v Německu roku 2017, v porovnání

s 10 nejprodávanějšími tyčovými vysavači > 300 €, za

použití testu čištění hrubých nečistot z tvrdých podlah

vyvinutého společností Philips, založeno na

mezinárodní normě IEC60312 – 1. ledna 2018.

* S příslušenstvím pro vysávání a vytírání
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