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olire igienică cu o singură mână
 aspiratorul Philips fără sac seria 3000, vei beneficia de un design compact cu performanţe incredibile. 

cură-te de curăţare temeinică în întreaga casă mulţumită tehnologiei PowerCyclone 5 şi capului 

stru de aspirare TriActive, care realizează 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare.

Performanţă superioară
• Motor de 900 W pentru putere de aspirare ridicată
• Aspirare de 99,9 % a prafului* pentru rezultate de curăţare superioare
• Cap de aspirare TriActive pentru acţiune de curăţare temeinică în 3 direcţii
• PowerCyclone 5 menţine o putere mare de aspirare mai mult timp
• Sistemul filtrului Allergy H13 captează > 99,9% din praful fin

Curăţare fără efort
• Recipient pentru praf proiectat pentru golire igienică cu o singură mână
• Perie moale integrată în mâner, întotdeauna gata de utilizare
• Compact și ușor, pentru transport ușor

Curăţare fără efort
• Cuplajele ActiveLock se adaptează ușor la orice sarcină de curăţare



 Motor de 900 W cu eficienţă ridicată

Motorul de 900 W de înaltă eficienţă 
furnizează o putere de aspirare ridicată, pentru 
o curăţare temeinică.

Aspirare de 99,9 % a prafului*

Cu capul de aspirare TriActive și puterea de 
aspirare ridicată, vei putea aspira praful fin în 
proporţie de 99,9 %*.

Tehnologie PowerCyclone 5

Tehnologia PowerCyclone 5 accelerează 
debitul de aer în incinta cilindrică pentru a 
separa praful de aer și menţine mai mult timp 
performanţa ridicată și puterea mare de 
aspirare.

Cap de aspirare TriActive

Capul de aspirare TriActive efectuează 3 
acţiuni de curăţare dintr-o singură mișcare. 
Talpa special concepută acţionează în 
profunzime pentru a îndepărta praful din 
covoare, în timp ce orificiul frontal mare aspiră 
resturile mari. Canalele de aer și periile de pe 
ambele părţi ale capului de aspirare aspiră 
praful și murdăria de-a lungul pereţilor sau 
pieselor de mobilier.

Îndepărtare igienică a prafului

Recipientul pentru praf ușor de golit este 
proiectat pentru a fi golit igienic folosind o 
singură mână, ceea ce ajută la reducerea 
formării norilor de praf.

Compactă și ușoară

Design compact și ușor, pentru ca aspiratorul 
să poată fi depozitat și transportat cu ușurinţă.

Perie integrată

Peria anti-praf este integrată direct în mânerul 
aspiratorului, fiind astfel mereu gata de utilizare 
pentru mobilă, suprafeţele plate și tapiţerie.

Filtru Allergy H13

Sistemul de filtrare cu etanșare perfectă 
captează >99,9% dintre particulele de praf fin – 
inclusiv polen, păr de animale și acarieni – 
pentru persoanele care suferă de alergii și 
pentru oricine își dorește un nivel mai ridicat 
de igienă. Nivelul de filtrare este echivalent cu 
HEPA 13**.

Cuplaje ActiveLock

Cuplajele ActiveLock permit fixarea cu 
ușurinţă a accesoriilor pe tubul telescopic, 
printr-un simplu clic.
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Capete de aspirare și accesorii
• Cap de aspirare standard: Duză TriActive
• Accesorii incluse: Unealtă pentru spaţii înguste, 

Perie integrată
• Cap de aspirare suplimentar: Duză pentru 

pardoseli dure
• Depozitare accesorii: Pe clema de pe tub

Accesorii
• Modelul filtrului de schimb: FC8010/02

Design
• Culoare: Negru intens

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile produsului (L x l x H): 410 x 281 x 

247 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 525 x 320 x 

315 mm
• Greutate produs: 4,5 kg

Sustenabilitate
• Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
• Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

Performanţă
• Putere de intrare (IEC): 750 W
• Flux de aer (max): 27,8 l/s
• Nivel de zgomot: 76 dB
• Vid (max): 16,8 kPa
• Putere de intrare (max): 900 W

Filtrare
• Capacitate praf: 1,5 l
• Filtru de evacuare: Filtru Allergy H13
• Filtru pentru motor: Filtru lavabil
• Nivel de filtrare: Nivel HEPA13**

Ușurinţă în utilizare
• Rază de acţiune: 9 m
• Mâner pentru transport: Frontal
• Lungime cablu: 6 m
• Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
• Model roţi: Cauciuc
•
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* Aspirare de 99,9 % a prafului pe pardoseli dure cu crăpături 
(IEC62885-2).

* *Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-2017 și sunt 
echivalente cu HEPA 13.
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