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Прахосмукачка с торба

900 W
99,9% събиране на прах*
Компактна и лека
Комплект аксесоари за подмяна
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 антиалергичен филтър за улавяне на фин прах и алергени
ахосмукачката Philips PowerGo осигурява най-добра ефективност на почистване с 
ергоспестяващ мотор. Поддържайте въздуха във вашия дом чист и здравословен 
агодарение на нашия филтър против алергии, който улавя над 99,9% от вредните частици.

Superior performance
• Противоалергичният филтър задържа 99,9% от частиците – сертифициран по ECARF
• Многофункционален накрайник за превъзходно почистване на различни видове подови 
повърхности

• Събиране на 99,9% от праха* за страхотни резултати при почистване
• 900W мотор за висока всмукателна мощност

Лесно почистване
• Компактна и лека за лесно пренасяне
• Обхватът с дължина от 9 метра обхваща повече пространство без изключване на щепсела
• Регулируема всмукателна мощност за всяко почистване
• Лесни за използване дълготрайни торбички се побират в голяма 3-литрова камера за прах
• Включени са резервна торбичка за прах и филтри
• Инструментът в корпуса е удобно съхранен, за да е винаги под ръка



 Високоефективен 900 W мотор

Високоефективният мотор с мощност от 
900W осигурява висока всмукателна 
мощност за страхотни резултати при 
почистване.

99,9% събиране на прах*

Високоефективният накрайник и високата 
всмукателна мощност гарантират, че 
можете да почистите 99,9% от финия прах*.

Компактна и лека

Компактният и лек дизайн гарантира, че 
съхраняването и носенето на 
прахосмукачката е лесно.

Обхват с дължина от 9 метра

9-метров обсег от щепсела до накрайника 
позволява по-продължителна употреба без 
изключване от щепсела.

Сертифициран противоалергичен 
филтър

Сертифициран антиалергичен филтър улавя 
99,9% от частиците прах – включително 
поленов прах, косми от домашни любимци 
и акари – идеален за страдащи от алергии.

Регулируема всмукателна сила

Изберете правилното ниво на засмукване за 
всяко почистване и за всяка повърхност в 
дома ви.

Удобни принадлежности в корпуса

Прахосмукачката разполага с вграден тесен 
накрайник, който е лесен за използване 
всеки път, когато ви потрябва.

3 л S-bag торбички за дълготрайна 
работа

Голямото 3-литрово отделение за прах и 
универсалните торбички за дълготрайна 
работа позволяват оптимална мощност на 
засмукване до запълване, както и 
изхвърляне чрез запечатване и без 
бъркотия.

Накрайник с много функции

Многофункционалният накрайник лесно 
може да се регулира с помощта на крачния 
педал, за оптимална употреба върху твърди 
подови повърхности или килими.
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Дюзи и аксесоари
• Стандартен накрайник: Накрайник с много 
функции

• Включени аксесоари: Четка "2 в 1", Тесен 
накрайник

• Съхраняване на приставки: В корпуса
• Допълнителни аксесоари: 4 торбички за прах и 
филтри

Дизайн
• Цвят: Тъмно кралско синьо

Тегло и размери
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 403 x 263 x 

220 мм
• Тегло на продукта: 4,3 кг

Устойчивост
• Опаковка: > 95% рециклирани материали
• Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Работни характеристики
• Входна мощност (IEC): 750 W
• Ниво на силата на звука: 77 dB
• Консумирана мощност (макс.): 900 W

Филтрация
• Тип на торбата за прах: s-bag Classic за 
дълготрайна работа

• Вместимост за прах: 3 л
• Изходящ филтър: Филтър против алергии
• Филтър на мотора: 1 филтър с дунапренен слой

Използваемост
• Радиус на действие: 9 м
• Сглобяване на тръбата: Коничен
• Дръжка за носене: Отгоре и отпред
• Управление на мощността: Въртящ се бутон
• Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 

2 части
• Дължина на кабела: 6 м
• Тип на колелата: Пластмаса
•
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* 99,9% събиране на прах от твърди подови настилки с процепи 
(IEC62885-2).
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