
 

 

Philips
AquaTrio Pro

3 în 1: aspiră, șterge și usucă
Tehnologie Triple-Acceleration
Rezultate vizibile ale curăţării 
umede
Toate suprafeţele dure
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ezultate vizibile ale curăţării umede pentru suprafeţe dure
uaTrio Pro aspiră, şterge şi usucă în acelaşi timp, economisind până la 50% din timp şi 
rt*. Periile din microfibră puternice şi delicate îndepărtează eficient murdăria şi petele. 
ntru rezultate perfect vizibile de curăţare umedă, pe toate suprafeţele dure**.

Ușor de utilizat și eficient
• Curăţă peste 60 m2 cu un singur rezervor de apă
• Aparat cu autocurăţare cu tavă pentru eliminare
• Eficient cu apă rece/caldă de la robinet, cu/fără detergent
• Economisești cu până la 50% energie*. Economisești cu până la 70% apă*
• Indicatoare LED pentru a te informa când trebuie să acţionezi
• Ideal pentru toate podelele dure**
• Uscare cu 50% mai rapidă a podelelor decât în cazul curăţării normale cu mopul

Performanţă de curăţare constantă
• Rezervoare de apă curată și murdară separate
• Periile rotative rapide se curăţă automat în timpul utilizării

Tehnologie revoluţionară pentru rezultate perfecte
• Elimină până la 99% dintre bacterii*** și reduce alergenii
• 2 perii din microfibră elimină toată murdăria, praful și negreala
• Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF



 Tehnologie Triple-Acceleration

- Aspiră: tehnologia puternică Aqua Cyclone 
trage și elimină toate resturile vărsate, 
murdăria și praful - Șterge: periile cu microfibre 
cu rotire în sensuri opuse aplică apă curată prin 
pulverizare pentru a elimina în mod eficient 
murdăria și resturile. Toată murdăria este 
dizolvată în apă și captată într-un rezervor 
separat. - Usucă: viteza de rotire a periilor 
creează un flux de aer care lasă podeaua 
aproape uscată

Rezultate de curăţare igienice

AquaTrio Pro elimină până la 99% din 
bacterii*** și reduce alergenii. Datorită 
rezervoarelor separate de apă curată și apă 
murdară, praful și alergenii sunt colectaţi în 
rezervorul de apă murdară.

Apă de la robinet

AquaTrio Pro oferă rezultate excelente, 
utilizând numai apa rece sau caldă de la robinet. 
Dacă este necesar, poţi adăuga și orice 
detergent dorești, dar folosește întotdeauna 
un detergent de curăţare a podelelor care 
produce puţină spumă sau fără spumă, adecvat 
pentru podeaua ta dură.

Perii rotative rapide

Periile din microfibră puternice se rotesc la 
6700 rpm pentru a elimina eficient toate 
lichidele vărsate, praful și murdăria, adaptându-
se în același timp la diferitele forme ale podelei 
și curăţând chiar și în spaţiile înguste.

Rezervoare de apă separate

Rezervoarele separate de apă curată și 
murdară asigură ștergerea întotdeauna cu apă 

curată, toată murdăria și alergenii fiind 
colectate în rezervorul de apă murdară.

Uscare cu 50% mai rapidă a podelelor

Podeaua se usucă cu 50% mai rapid decât în 
cazul curăţării normale cu mopul.

Pentru toate podelele dure**

Perfect pentru toate suprafeţele dure 
(potrivite pentru curăţarea cu mopul umed): 
lemn, parchet laminat, vinil/linoleum, ceramică/
gresie, marmură/piatră naturală.

Curăţă peste 60 m2

Un rezervor care conţine 700 ml curăţă peste 
60 m2 de pardoseală; curăţarea zonelor 
extinse utilizând numai o cantitate minimă de 
apă.
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Capete de aspirare și accesorii
• Accesorii incluse: Tavă de spălare
• Lăţime orificiu: 320 mm

Design
• Culoare: Antracit

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile produsului (L x l x H): 305 x 320 x 

1150 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 790 x 390 x 

395 mm
• Greutate produs: 6,7 kg
• Greutate cu ambalaj: 10,8 kg

Durabilitate
• Eficient energetic

Performanţă
• Putere de intrare (IEC): Max. 500 W
• Putere mecanică: 6700 rpm
• Tehnologie de curăţare: Tehnologie Triple-

Acceleration
• Element de ștergere: 2 perii rotative din microfibră

Filtrare
• Sistem de filtrare: Ciclon. Fără filtre de curăţat

Ușurinţă în utilizare
• Lungime cablu: 8 m
• Rază de acţiune: 9,5 m
• Capacitate rezervor de apă curată (max.): 0.65 l
• Detergenţii care pot fi utilizaţi: detergent neagresiv 

sau doar apă
• Capacitate rezervor de apă murdară (max.): 0.8 l
• Suprafaţă acoperită per rezervor: Peste 60 m2
• Apă curată: indicator de reumplere: Da, indicator 

cu LED
• Schimbarea periei în timpul curăţării: Nu este 

necesară
• Rezervor de apă murdară: indicator de umplere: 

Da. Indicator cu LED
• Trebuie curăţate filtrele: Fără
• Mâner pentru ridicare ușoară
• Se deplasează înainte și înapoi
• Sursă de alimentare: Cu fir
• Timp de pornire: Imediat
• Potrivit pentru lemn și parchet
•
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* *Adecvat pentru curăţarea cu mopul umed
* * În comparaţie cu utilizarea aspiratoarelor de 2200 Waţi și a 
ștergerii obișnuite cu mopul

* *** când este utilizat cu detergent
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