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Optimale prestaties met PowerCyclone-

technologie

Stof verwijderen zonder knoeien

De nieuwe Philips PowerPro Ultimate-stofzuiger zonder stofzak staat garant voor

een superieur schoonmaakresultaat. PowerCyclone 7 zorgt voor een uitstekende

scheiding van stof en lucht en het TriActiveMax-mondstuk levert voortreffelijke

prestaties op alle vloeren.

Superieure prestaties

PowerCyclone 7 behoudt langer een sterke zuigkracht

Multifunctioneel mondstuk

SuperTurbo-borstel voor tapijten zonder haar van huisdieren

Allergiefilter vangt meer dan 99,90% van fijn stof op

Stof verwijderen zonder knoeien

NanoClean-technologie voor stof weggooien zonder te knoeien

Bijzonder ergonomische stofemmer voor probleemloos legen

Moeiteloos reinigen

ErgoGrip-afstandsbediening voor starten en onderbreken zonder te bukken

Uitschuifbare, lange stang voor moeilijk bereikbare plaatsen

Hulpstuk voor een groter bereik voor moeilijk bereikbare plaatsen
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Kenmerken

PowerCyclone 7

Het aerodynamische ontwerp van

PowerCyclone 7 vermindert de luchtweerstand

en zorgt in 3 zeer efficiënte stappen voor

optimale schoonmaakresultaten: 1) Dankzij de

rechte, egale luchtinlaat gaat de lucht snel de

PowerCyclone in. 2) De gebogen luchtdoorlaat

versnelt de opgaande luchtstroom in de

cyclonische kamer. 3) Boven in de cyclonische

kamer wordt de stof effectief van de lucht

gescheiden door de uitlaatbladen.

TriActiveMax-mondstuk

Het TriActiveMax-mondstuk hecht perfect aan

de vloer en voert 3 acties in één keer uit om uw

vloeren grondig te reinigen: 1) Een speciaal

ontworpen zoolplaat opent het tapijt

voorzichtig en verwijdert stof diep in het tapijt.

2) Een grotere opening aan de voorkant om

grotere objecten op te zuigen. 3) Zijborstels

zorgen voor een perfect resultaat langs de

plinten.

SuperTurbo-borstel

De SuperTurbo-borstel verwijdert probleemloos

haar van huisdieren uit het tapijt.

Allergiefilter

Ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke

behoeften van mensen met een allergie en in

het algemeen voor mensen die een

hygiënischere omgeving wensen.

NanoClean-technologie

De nieuwe innovatieve technologie is speciaal

ontwikkeld om de gebruikelijke stofwolk te

voorkomen. Het stof komt op de bodem van de

stofemmer terecht en blijft niet in de lucht

hangen. Als de stofemmer wordt geopend, hebt

u geen last van de gebruikelijke stofwolk.

Bijzonder ergonomische stofemmer

De zijde van de bak heeft een speciaal

ontworpen tuitvorm. Zo kunt u de bak

probleemloos en gecontroleerd legen zonder

stof te morsen.

ErgoGrip-afstandsbediening

Met de ErgoGrip-afstandsbediening kunt u het

mondstuk in krappe ruimten bewegen. Met de

geïntegreerde afstandsbediening kunt u het

vermogen eenvoudig verhogen of verlagen of

de stofzuiger uitschakelen.

5 jaar garantie

Registreer binnen 3 maanden na aankoop op

philips.com/welcome en krijg gratis 5 jaar

garantie op de motor!

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Performance

Geluidsniveau: 75 dB

Luchtsnelheid (max.): 27 l/s

Onderdruk (max.): 17 kPa

Ingangsvermogen (IEC): 650 W

Ontwerp

Kleur: Helder koper

Filtering

Uitblaasfilter: HEPA13-filter

Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter

Stofinhoud: 2,2 l

Bruikbaarheid

Energiebeheer: Afstandsbediening

Type buis: Aluminium 2-P telescoopbuis

Buiskoppeling: SmartLock

Type wielen: Rubberen

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Actieradius: 11 m

Snoerlengte: 8,0 m

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: TriActiveMax-mondstuk

Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren,

Super Turbo-borstel

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 2-

in-1 borstel/klein mondstuk

Extra accessoires: Afstandsbediening

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 595 x

400 x 352 millimeter

Afmetingen van product (l x b x h): 506 x 310

x 317 millimeter

Productgewicht: 6,2 kg
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