
 

 

Philips PowerPro Duo
Aspirator vertical 2 în 1 cu 
tehnologie PowerCyclone

Fără fir
Aspiratoare fără sac
25,2 V

FC6171/01
Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
Cu PowerCyclone şi capul de aspirare turbo TriActive
Noul PowerPro Duo de la Philips îţi oferă rezultate de curăţare temeinice pe suprafeţe 
dure şi covoare. Capul de aspirare TriActive Turbo colectează mai mult praf şi mai multe 
scame dintr-o mişcare.

Ușor de curăţat
• Fără sac: compartiment de praf cu golire dintr-o singură operaţie
• Tehnologia filtrului cu 3 straturi captează microparticulele

Produs polivalent 2 în 1 fără fir
• Funcţionalitate 2 în 1 pentru curăţarea podelelor și a mobilei
• Funcţionare fără fir pentru libertatea de a curăţa oriunde
• Flexibilitate maximă pentru curăţarea zonelor dificile
• Poziţie independentă pentru depozitare instantanee oriunde

Rezultate de curăţare temeinice
• Tehnologia PowerCyclone pentru performanţă maximă
• Baterie litiu-ion puternică de 25,2 V pentru până la 1 oră de curăţare



 Baterie litiu-ion de 25,2 V

Curăţare fără fir cu o baterie litiu-ion puternică 
de 25,2 V pentru până la 1 oră de utilizare. Poţi 
încărca în orice moment, fără a fi nevoie să 
aștepţi să se descarce bateria.

Funcţionalitate 2 în 1

Funcţionalitatea 2 în 1 îţi oferă un aspirator 
vertical și un aspirator portabil într-un singur 
produs. Aceasta îţi permite să cureţi ușor atât 
pardoseala, cât și mobila.

Filtru cu 3 straturi

Filtrul lavabil cu 3 straturi poate capta peste > 
90% dintre alergeni, cum ar fi polenul, părul de 
animale și praful, pentru un aer curat.

Funcţionare fără fir

Bateriile reîncărcabile pentru funcţionare fără 
fir îţi oferă libertatea de a curăţa oriunde. 
Acum, cablul nu mai este o barieră și poţi 
curăţa ușor în diferite camere, fără efort.

Flexibilitate maximă

PowerPro Duo este proiectat să ajungă 
oriunde, pentru a putea curăţa ușor sub 
canapea, sub pat sau masă fără efort.

Tehnologie PowerCyclone

Tehnologia PowerCyclone oferă o curăţare 
temeinică dintr-o singură mișcare prin 
intermediul unor pași extrem de eficienţi: 1) 
Aerul intră rapid în PowerCyclone graţie 
orificiului drept și neted de admisie a aerului. 2) 

Circuitul curbat de aer direcţionează rapid 
aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru 
a separa praful de aer.

Poziţie de depozitare independentă

Aspiratorul are o poziţie de depozitare 
comodă, verticală, atât cu și fără tijă. Astfel, 
poţi depozita aspiratorul instantaneu oriunde 
dore?ti, chiar și în timpul curăţării.

Compartiment de praf cu golire dintr-o 
singură operaţie

Cu noul aspirator fără sac PowerPro Duo, 
golești compartimentul de praf fără a intra în 
contact cu murdăria.
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Capete de aspirare și accesorii
• Accesorii incluse: Perie 2 în 1, Adaptor de 

alimentare c.a., Unealtă pentru spaţii înguste

Design
• Culoare: Star white

Greutate și dimensiuni
• Greutate produs: 3,2 kg

Sustenabilitate
• Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
• Manual de utilizare: 100% recycled paper

Performanţă
• Tip baterie: Li-Ion
• Nivel de zgomot: 83 dB
• Tensiune baterie: 25,2 V
• Durată de încărcare: 5 ore
• Durată de funcţionare: până la 60 min.

Filtrare
• Capacitate praf: 0,6 l
• Sistem de filtrare: Tehnologie germană cu 3 straturi
• Filtru de evacuare: Foam filter
•
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