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ехнология NanoClean за минимално излагане на прах
ахосмукачката без торба от Серия 9000 на Philips е най-добрата ни прахосмукачка. 
временни технологии са предназначени да се справят с всякакъв тип подова настилка. 
сладете се на върховно почистване с PowerCyclone 10 и накрайник TriActive Ultra.

Превъзходна ефективност
• PowerMax сензорът ви известява, когато е време за почистване на филтъра
• Системата с филтър Allergy H13 улавя >99,9% от финия прах
• PowerCyclone 10 предоставя максимална сила на засмукване за по-дълго

Лесно почистване
• Автоматична пауза при неактивност
• Технологията NanoClean намалява облаците прах
• Накрайникът TriActive Ultra LED открива и почиства незабележимия прах
• Почиствайте деликатните предмети, като мебели и тапицерия
• ErgoGrip с дистанционно управление за непрекъсната работа



 Технология PowerCyclone 10

Усъвършенстваната технология 
PowerCyclone 10 е проектирана да увеличи 
максимално въздушния поток с мощно 
въртеливо действие, за да осигури 
оптимална сила на засмукване. 
Изключителният ускорен въздушен поток в 
цилиндричната камера ефективно отделя 
праха от въздуха, осигурявайки по-голяма 
сила на засмукване за по-дълго време, за 
най-добро почистване на всички видове 
подови настилки**.

Накрайник TriActive Ultra LED

TriActive Ultra LED светлините разкриват 
скрития прах, така че никога да не 
пропуснете място и да осигурите най-
обстойно почистване. Накрайникът е 
проектиран да улавя груб и фин прах с едно 
движение и от всички страни. Той използва 
всмукателната мощност за постигане на по-
бързи резултати всеки път и на всякакъв тип 
подови настилки.

Технология NanoClean

Технологията NanoClean намалява 
облаците прах, така че домът и подът Ви да 
останат чисти. Прахът пада на дъното на 
контейнера и не полепва по стените. Когато 
дойде време за изпразване, прахът и 
мръсотията просто се плъзват навън.

Вградена четка

В дръжката е вграден инструмент за 
избърсване за прах, който е винаги в 
готовност за използване върху мебели, 
плоски повърхности и тапицерия.

Филтър Allergy H13

Системата с филтър Allergy H13 улавя 
>99,9% от фините прахови частици, 
включително полени, косми от домашни 
любимци и домашни акари, идеално за 
страдащите от алергия. Нивото на 
филтрация е еквивалентно на HEPA 13***.

Дистанционно управление

Дръжката ErgoGrip е проектирана за 
удобство и ефективност, така че да можете 
лесно да достигнете до тесните 
пространства. Завършете почистването по-
бързо с опциите за управление, за да 
намалите мощността или да изключите с 
натискането само на един бутон.

Power Max сензор

Сензорът PowerMax ви уведомява, когато 
филтърът се нуждае от почистване, за да 
поддържа максимална производителност и 
максимална всмукателна мощност.

Автоматично включване/изключване

Интелигентната функция за автоматично 
включване/изключване ще включи 
прахосмукачката при употреба и ще я 
изключи, когато не се използва.
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Работни характеристики
• Входна мощност (IEC): 899 W
• Ниво на силата на звука: 77 dB

Дизайн
• Цвят: Тъмно опалово зелено

Използваемост
• Радиус на действие: 11 м
• Сглобяване на тръбата: SmartLock
• Дръжка за носене: Отгоре и отпред
• Управление на мощността: Дистанционно 
управление

• Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 
2 части

• Дължина на кабела: 8 м

• Индикатор за напълване с прах
• Тип на колелата: Гумени

Дюзи и аксесоари
• Стандартен накрайник: Накрайник TriActive 

Ultra LED
• Включени аксесоари: Тесен накрайник, Малък 
накрайник, Вградена четка

• Съхраняване на приставки: На дръжка

Тегло и размери
• Тегло на продукта: 6,2 кг

Филтрация
• Вместимост за прах: 2,2 л
• Изходящ филтър: Филтър Allergy H13
•
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* * Тествани от лаборатории Philips за средни стойности на 
улавяне на едър и фин прах върху твърди и меки подови 
настилки в сравнение с 10-те най-продавани прахосмукачки без 
торбичка в Германия, декември 2019 г.
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