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Putere de aspirare cu 50% mai mare

Captează praful fin în proporţie de peste 99,9 %*
Aspiratorul Philips fără sac seria 5000 asigură o curăţare profundă cu efort minim 
mulţumită tehnologiei PowerCyclone 7 şi capului de aspirare TriActive+, ce realizează 3 
acţiuni de curăţare optimizate dintr-o singură mişcare.

Performanţă superioară
• PowerCyclone 7 menţine o putere mare de aspirare mai mult timp
• Aspirare de 99,9 % a prafului** pentru rezultate de curăţare superioare
• Motor de 900 W pentru putere de aspirare ridicată
• Perie Turbo pentru îndepărtarea perfectă a firelor de păr (de animale de casă) și a scamelor
• Cap de aspirare TriActive+ pentru performanţă ridicată pe toate pardoselile
• Sistemul filtrului Allergy H13 captează > 99,9% din praful fin
• Funcţie de control al energiei pentru reglarea puterii de aspirare

Curăţare fără efort
• Design compact cu mâner în faţă și în partea de sus pentru transport ușor
• Perie moale integrată în mâner și cap de aspirare pentru mobilier
• Bară de protecţie moale și roţi din cauciuc pentru a proteja mobilierul
• Recipient pentru praf proiectat pentru golire igienică cu o singură mână



 Motor de 900 W cu eficienţă ridicată

Motorul de 900 W de înaltă eficienţă cu turaţie 
de peste 50.000 RPM, generează o putere de 
aspirare ridicată, pentru o curăţare în 
profunzime, de fiecare dată. Înregistrează-te pe 
Philips.com în termen de 3 luni de la achiziţie 
pentru a primi o garanţie gratuită de 5 ani 
pentru motor.

Aspiră 99,9 % din praf**

Capul de aspirare TriActive+ și puterea de 
aspirare constant ridicată asigură aspirarea 
prafului fin în proporţie de 99,9 %**.

Tehnologie PowerCyclone 7

Tehnologia PowerCyclone 7 dispune de un 
design aerodinamic pentru a reduce la 
minimum rezistenţa la aer și a asigura putere 
de aspirare ridicată, în mod constant. Debitul 
de aer extrem de accelerat din incinta cilindrică 
și lamelele de evacuare unice îndepărtează 
eficient praful din aer.

Cap de aspirare TriActive+

Capul de aspirare TriActive+ utilizează 3 
acţiuni de curăţare dintr-o singură mișcare. 
Dispune de un orificiu mai mare în partea din 
faţă pentru a aspira resturi mai mari, iar talpa 
sa special concepută îndepărtează praful din 
covoare în profunzime. Canalele de aer și 
periile de pe ambele părţi ale capului de 
aspirare colectează tot praful și murdăria de-a 
lungul pereţilor sau pieselor de mobilier.

Control energie

Funcţia de control al puterii ajustează cu 
ușurinţă puterea de aspirare pentru diverse 
sarcini de curăţare, de la podele dure la 
suprafeţele moi de mobilier.

Compactă și ușoară

Designul compact și greutatea redusă asigură 
atât depozitarea cât și ridicarea cu ușurinţă a 
aspiratorului. Designul include mânere 
superioare și frontale, pentru transport fără 
efort.

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.

Perie și cap de aspirare pentru mobilă

Peria anti-praf este încorporată în mâner, fiind 
astfel întotdeauna gata de utilizare pe mobilier, 
suprafeţe plate și tapiţerie. Capul de aspirare 
pentru mobilier este proiectat pentru 
curăţarea optimă a suprafeţelor moi a 
decoraţiunilor interioare precum perne, 
canapele și fotolii, eliminând chiar și părul 
animalelor de casă.

Filtru Allergy H13

Sistemul filtrului Allergy H13 captează > 99,9% 
din particulele de praf fin, inclusiv polen, păr de 
animale de casă și acarieni, fiind ideal pentru cei 
ce suferă de alergii. Nivelul de filtrare este 
echivalent cu HEPA 13***.
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Duze-și-accesorii
• Duză principală: Duză TriActive+
• Accesorii incluse: Unealtă pentru spaţii înguste, 

Perie integrată
• Depozitare accesorii: Pe clema de pe tub
• Cap de aspirare suplimentar: Perie turbo, Duză 

pentru mobilă, Duză pentru pardoseli dure

Accesorii
• Modelul filtrului de schimb: FC8010/02

Design
• Culoare: Albastru Louros

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile produsului (L x l x H): 412 x 280 x 

280 mm
• Greutate produs: 4,5 kg

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

Performanţă
• Putere de intrare (IEC): 899 W
• Nivel de zgomot: 71-77 dB
• 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 HEPA 13***

Utilitate
• Rază de acţiune: 9 m
• Cuplaj tub: ActiveLock
• Mâner pentru transport: Partea superioară și 

frontală
• Control energie: Afișaj electronic
• Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
• Model roţi: Cauciuc
•
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* putere de aspirare comparativ cu PowerPro Active comercializat în 
2019 și testată conform IEC 60312. Performanţa de filtrare este 
testată în conformitate cu DIN EN 60312/11/2008.

* *aspirare de 99,9 % a prafului de pe pardoseli dure (IEC62885-2).
* **Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-2017 și sunt 

echivalente cu HEPA 13.
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