Philips PowerPro Expert
Bezvreckový vysávač

Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
900 W

Funkcia AllergyLock zachytáva > 99,9 %**jemného prachu

PowerCyclone 8

Bezvreckový vysávač Philips série 7000 disponuje našim doposiaľ najvyšším sacím
výkonom. Dosiahnite vynikajúce výsledky s minimálnym úsilím vďaka technológii
PowerCyclone 8 a hubici TriActive+ LED, ktorá odhalí aj ten najjemnejší skrytý prach.
Vynikajúci výkon
• Hubica TriActive+ LED odhalí aj skrytý prach na dôkladné čistenie
• Funkcia Allergy Lock zachytáva prach pre vysokú úroveň hygieny
• 900 W motor pre vysoký sací výkon
• Technológia PowerCyclone 8 umožňuje najvyšší sací výkon dlhšiu dobu
• Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 99,9 % jemného prachu
• Malá turbo kefa ľahko odstráni (zvieracie) chlpy a chumáče
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Čistenie bez námahy
• V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie
• Funkcia digitálneho ovládania výkonu upravuje saciu silu
• Zásobník na prach určený na hygienické vyprázdnenie jednou rukou
• Zabudované príslušenstvo: pohodlne uložené, vždy poruke
Superior performance
• Zachytáva až 99,9 % prachu** a poskytuje hĺbkové čistenie
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Bezvreckový vysávač
900 W PowerCyclone 8

Hlavné prvky
Zachytáva 99,9 % prachu**

Funkcia Allergy Lock

Digitálne ovládanie výkonu

Technológia TriActive+ LED a vysoký sací
výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 %
jemných čiastočiek prachu**.

Systém Allergy Lock používa snímač, aby
zabezpečil, že nádoba na prach bude pred
prevádzkou úplne utesnená a prach s alergénmi
sa zachytia a udržia vo vnútri pre čisté a
mimoriadne hygienické prostredie.

Funkcia digitálneho ovládania výkonu slúži na
jednoduché nastavenie sacieho výkonu
dotykom tlačidla pre rôzne čistiace úlohy od
tvrdých podláh po mäkké bytové doplnky.

Vysokoúčinný 900 W motor

Hygienické vyprázdnenie prachu
Hubica s technológiou TriActive+ LED

Vysokoúčinný 900 W motor s výkonom vyše
50 000 RPM, zabezpečuje výkonné sanie, čo
vždy umožní hĺbkové čistenie. Zaregistrujte sa
na stránke Philips.com do 3 mesiacov od
objednávky a získajte 5-ročnú záruku na
motor.
Technológia PowerCyclone 8

Technológia osvetlenia TriActive+ LED
zaisťuje viditeľnosť na tvrdých podlahách, aby
ste nikdy nevynechali ani kúsok a zaistili
dôkladné čistenie všetkých typov tvrdých
podláh. Senzor automaticky zapne LED
osvetlenie, keď sa hubica používa a vypne ho,
keď sa nepoužíva. Súčasťou balenia sú 3 batérie
AA.

Nádoba s jednoduchým vyprázdňovaním je
určená na hygienické vyprázdnenie jednou
rukou, čo pomáha minimalizovať rozptýlenie
prachu do okolia.
Integrovaná kefa

Integrované príslušenstvo

Technológia PowerCyclone 8 sa vyznačuje
výkonným vírením, ktoré maximalizuje
prúdenie vzduchu a prináša najvyšší sací výkon.
Extra zrýchlený prúd vzduchu vo valcovej
komore účinne oddelí prach od vzduchu pri
rýchlosti > 185 km/h, čo zabezpečí silnejší a
dlhšie trvajúci sací výkon pre dokonalejšie
výsledky čistenia.

Kefa na prach je vstavaná do rukoväti, takže je
vždy pripravená na čistenie nábytku, rovných
povrchov a čalúnenia.

Integrované príslušenstvo je prakticky uložené
v priehradke na príslušenstvo, takže je vždy
dostupné, keď ho potrebujete.
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Bezvreckový vysávač
900 W PowerCyclone 8

Technické údaje
Dizajn

• Farba: Atramentová čierna

• Uskladnenie príslušenstva: Zabudované
• Extra príslušenstvo: 3 x batérie AA

Výkon

Hmotnosť a rozmery

Použiteľnosť

Udržateľnosť

• Prietok vzduchu (max.): 32,5 l/sec
• Úroveň výkonu zvuku: 67 – 75 dB
• Vstupný výkon (max): 900 W
•
•
•
•
•
•
•

Akčný rádius: 10 m
Spájacie prvky trubice: Funkcia SmartLock
Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
Dĺžka kábla: 7 m
Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
Typ koliesok: Gumené

Trysky a príslušenstvo

• Vrátane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, Malá
hubica, Integrovaná kefa
• Štandardná hubica: Hubica s technológiou
TriActive+ LED
• Prídavná hubica: Kefa Mini Turbo

• Rozmery produktu (D x Š x V):
505 x 292 x 292 mm
• Hmotnosť výrobku: 5,5 kg
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Udržateľnosť

• Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,5 W

Filtrácia
•
•
•
•

Kapacita na prach: 2 L
Výstupný filter: Allergy H13 filter
Motorová filtrácia: Doživotne umývateľný filter
Úroveň filtrácie: Úroveň HEPA13****

Príslušenstvo

• Súprava náhradných filtrov: CP0618 vstupný filter,
CP0617 výstupný filter
•
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* sací výkon v porovnaní s 10 najpredávanejšími špičkovými
bezvreckovými vysávačmi (> 150 €) v Nemecku H1’2019
* *Filtračný výkon je testovaný podľa normy DIN EN 60312/11/2008.
* ***Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017
a zodpovedajú filtru HEPA 13.
* **Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami
(IEC62885-2).

