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Vyšší výkon, lepší kvalita

samočisticí filtr, nevyžaduje sáček
Jedinečná funkce AutoClean, která snadno vyčistí filtr bezsáčkového vysavače a zajistí 
optimální sací výkon

Highly efficient anti-allergy system
• Těsnění HEPA a filtr HEPA 13

Easy cleaning, even around furniture
• Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

Stále optimální čisticí síla
• Filtr AutoClean zaručuje optimální sací výkon

Dokonalost čištění
• Motor o příkonu 2000 W vytváří max. sací výkon 400 W



 2 000W motor

Tento vysavač je vybaven motorem o příkonu 
2000 W, vytvářejícím max. sací výkon 400 W, s nímž 
dosáhnete dokonalé čistoty.

Samočisticí filtr

Po každém vysávání aktivuje jednoduché stisknutí 
tlačítka klepání, které důkladně vyklepe prach ze 
záhybů filtru do nádoby na prach. Proud vzduchu již 
není blokován prachem ve filtru a je opět připraven 
maximální sací výkon.

Těsnění HEPA, filtr HEPA 13

Tento vysavač Philips byl navržen tak, aby musel 
veškerý vzduch předtím, než opustí přístroj, projít 
skrz omyvatelný filtr HEPA 13 (99,95% filtrace). Není 
možný žádný únik.

Hubice TriActive

Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými 
způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává 
větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění 
vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální 
účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách 
odstraňují špínu a prach v bezprostřední blízkosti 
nábytku a zdí.
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Specifikace
Vzhled
• Barva: Perlově stříbrná

Výkon
• Příkon (IEC): 1800 W
• Příkon (max.): 2000 W
• Úroveň hluku (Lc IEC): 78 dB
• Sací výkon (max.): 400 W
• Podtlak (max.): 33 kPa
• Proud vzduchu (max.): 37 l/sec

Použitelnost
• Akční rádius: 12 m
• Délka kabelu: 9 m
• Spojka trubice: Tlačítkový panel
• Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
• Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná 

teleskopická trubice
• Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
• Typ koleček: Pryžový

Hubice a příslušenství
• Standardní tryska: Hubice TriActive
• Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny, Malá 

hubice
• Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

Hmotnost a rozměry
• Hmotnost výrobku: 7,5 kg

Filtrace
• Kapacita pro prach: 1.5 L
• Výstupní filtr: Omyvatelný filtr Ultra Clean Air 

HEPA 13
• Typ filtru: HEPA
• Těsnění HEPA
•

Datum vydání 2022-05-14

Verze: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Přednosti
Bezsáčkový vysavač
2000 W HomeCare

http://www.philips.com

