
 

 

Philips SpeedPro Max Aqua
Bezvada spieķa tipa putekļu 
sūcējs

360° sūkšanas uzgalis
25,2 V, darbības laiks līdz 75 min.
Putekļs., mazg. slota, rokas ier.
TurboPet Nozzle
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 trīs vienā tīrīšanu

beidziet tīrīšanu ātrāk ar mūsu trīs vienā bezvada putekļu sūcēju. Mūsu jaudīgie 360° tīrīšanas uzgaļi 

āk iesūc putekļus un netīrumus no visām pusēm. No cietām grīdām līdz paklājiem; katra kustībā ir 

rīga. Unikālā sūkšanas un tīrīšanas sistēma vienā paņēmienā tiek galā ar dažādiem netīrumiem.

Unrivalled speed
• LED uzgalis parāda slēptus putekļus un netīrumus
• Līdz pat 75 min.* ilga jaudīga tīrīšana, pateicoties 25,2V litija jonu akumulatoram
• 360° sūkšanas uzgalis ātrāk iesūc putekļus un netīrumus

Unmatched airflow
• PowerCyclone 8 — mūsu jaudīgākā tehnoloģija bez putekļu maisiņa
• PowerBlade digitālais motors rada spēcīgu gaisa plūsmu (>1000 l/min)
• Trīskāršā filtrēšanas sistēma ilgāku laiku nodrošina spēcīgu gaisa plūsmu

Uninterrupted 3-in-1 cleaning
• Trīs vienā: 360° sūkšanas uzgalis, putekļsūcējs un mazgāšanas slota, rokas ierīce
• Dažādiem putekļu veidiem, t.sk. AquaBoost sistēma grūtāk tīrāmiem netīrumiem
• Ātri piekļūstiet ir visur, pat zem zemām mēbelēm
• Integrēta rokas ierīce, šaurais uzgalis un birste



 360° sūkšanas uzgalis

360° sūkšanas uzgalis ātrāk iesūc putekļus un 
netīrumus

Darbības laiks līdz 75 minūtēm

Efektīvie 25,2 V litija jonu akumulatori 
nodrošina līdz pat 75 minūtes ilgu darbību Eco 
režīmā, 35 min. — parastajā režīmā un 25 
min. — Turbo režīmā, neveicot atkārtotu 
uzlādi.

PowerBlade digitālais motors

PowerBlade ir digitāls motors, kas izstrādāts 
nepārspējami lielai gaisa plūsmai (>1000 l/min), 
nodrošinot uzgalim 360° sūkšanas leņķi. 
Reģistrējieties Philips.com 3 mēnešu laikā pēc 

iegādes, lai bez maksas iegūtu 5 gadu motora 
garantiju!

Putekļsūcēja un mazgāšanas slotas 
sistēma

Unikālā putekļsūcēja un mazgāšana slotas 
sistēma kontrolē ūdens izplūdi, lai visā tīrīšanas 
laikā saglabātu optimālu visu cieto grīdu 
mitrumu. Mikrošķiedru spilventiņus var mazgāt 
ar rokām vai veļas mašīnā.

Ātri piekļūstiet it visur

SpeedPro Max ir elastīgs un viegli 
manevrējams. Putekļu nodalījums atrodas 
augšpusē, ļaujot sūkt zemākā leņķī, un ir pilnībā 
plakans grīdas līmenī, ļaujot sūkt zem zemām 
mēbelēm.

PowerCyclone 8 tehnoloģija

PowerCyclone 8 tehnoloģija — mūsu labākā 
putekļsūcēja tīrīšanas tehnoloģija bez putekļu 
maisiņa tagad ir iestrādāta bezvadu spieķī, lai 
nodrošinātu jaudīgu sūkšanu vēl ilgāk.

Integrēti piederumi

Piederumus ir vienkārši izmantot, veicot tikai 
vienu klikšķi. Noņemamā rokas ierīce pārvērš 
SpeedPro Max divās ierīcēs. Birstes piederums 
ir integrēts caurulē, tāpēc tas vienmēr ir 
pieejams.

LED uzgalis

Putekļus, spalvas, matus un drupatas ir viegli 
saskatīt un likvidēt, pateicoties SpeedPro Max 
uzgalī iestrādātajām gaismas diodēm. LED 
uzgalis parāda pat paslēptus netīrumus.
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Izceltie produkti
Bezvada spieķa tipa putekļu sūcējs
360° sūkšanas uzgalis 25,2 V, darbības laiks līdz 75 min., Putekļs., mazg. slota, rokas ier., TurboPet Nozzle
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Sprauslas un piederumi
• Standarta uzgalis: Sūc un mazgā
• Komplektācijā iekļauti piederumi: Maiņstrāvas 

adapteris, Mikrošķiedras spilventiņš, Iebūvēta 
birste, Papildu filtrs

• Papildu uzgalis: TurboPet uzgalis, 360° sūkšanas 
uzgalis

Izskats
• Krāsa: Electric Aqua

Svars un izmēri
• Produkta svars: 2,732 kg

Noturība
• Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli
• Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs

Veiktspēja
• Akumulatora tips: Litija jonu
• Skaņas līmenis: 84 dB
• Baterijas spriegums: 25,2 V
• Uzlādes laiks: 5 stundas
• Darbības laiks: 75 minūte (s)
• Darbības laiks (turbo): 25 minūte (s)
• Gaisa plūsma (maks.): 1000 l/min
• Iztīrāmais laukums ar vienu tvertni: 60 m²

Filtrēšana
• Putekļu ietilpīgums: 0,6 l
• Motora filtrs: Mazgājams filtrs

Lietojamība
• Tīrā ūdens tvertnes ietilpība (maks.): 0.28 l
• Izmantojamie tīrīšanas līdzekļi: tīrīšanas līdzeklis vai 

tikai ūdens
•
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Specifikācijas
Bezvada spieķa tipa putekļu sūcējs
360° sūkšanas uzgalis 25,2 V, darbības laiks līdz 75 min., Putekļs., mazg. slota, rokas ier., TurboPet Nozzle

* Testēts, salīdzinot ar 10 labāk pārdotajiem bezvadu spieķa tipa 
putekļsūcējiem >300€ Vācijā 2017. gadā, izmantojot Philips 
izstrādāto rupjo netīrumu notīrīšanas testu cietām grīdām, 
pamatojoties uz starptautisko standartu IEC60312-1. 2018. g. janv.

* Ar putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēmu

http://www.philips.com

