
 

 

Philips SpeedPro Aqua
Bezšnúrový tyčový vysávač

180° sacia hubica
21,6 V, prevádzková doba až 50 
min
3 v 1: vysávač, mop a ručný 
vysávač
Kefa Mini Turbo
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ysávač, mop a ručný vysávač
vý bezšnúrový vysávač SpeedPro Aqua vám ponúka rýchle upratovanie s vynikajúcim 
sahom aj na ťažko dostupných miestach. Je vybavený 180° sacou hubicou pre presné 
chytenie nečistôt a jedinečným systémom kombinujúcim vysávač a mop.

Upratovanie 3 v 1 bez prerušenia
• Vysávač, mop a ručný vysávač, s odstraňovaním až 99% baktérií
• Určený na rôzne druhy prachu, so systémom AquaBoost na odolnejšiu špinu.
• Až 50 minút výkonného upratovania vďaka 21,6 V lítiovo-iónovým batériám
• Integrovaná ručná jednotka, štrbinový nadstavec a kefa
• Dosiahnite rýchlo úplne všade, dokonca aj pod nízky nábytok
• Mini turbo kefa na rýchle čistenie mäkkých povrchov
• Unikátny dizajn nádoby na prach umožňuje vyprázdňovanie bez vytvárania prachovým mrakov

Rýchle upratovanie s vynikajúcim dosahom.
• Svetlá LED na hubici slúžia na odhalenie skrytého prachu a nečistôt
• Zachytáva až 98 % prachu a nečistôt každým ťahom

Vysoká rýchlosť vzduchu pre dosiahnutie dlhodobého výkonu
• Motor PowerBlade je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú rýchlosť vzduchu
• Technológia PowerCyclone 7 zaručuje vysoký výkon dlhšiu dobu
• Umývateľný filter zaisťuje dlhodobejšiu vysokú rýchlosť vzduchu*



 180° sacia hubica

180-stupňová sacia hubica je navrhnutá na 
presné a výkonné zachytávanie až 98% prachu 
a nečistôt každým ťahom zo všetkých typov 
podláh dokonca aj z ťažko dosiahnuteľných 
miest.

Hubica so svetlami LED

Vďaka svetlám LED na hubici SpeedPro ľahko 
zbadáte a odstránite prach, chumáče prachu, 
vlasy a omrvinky. Hubica so svetlami LED 
odhalí aj skrytý prach za chodu.

Systém kombinujúci vysávač a mop

Jedinečný systém kombinujúci vysávač a mop 
pomáha jedným ťahom odstrániť až 99% 
baktérií. Regulované uvoľňovanie vody udržuje 
optimálnu úroveň vlhkosti na dôkladné umytie 
všetkých tvrdých podláh. Utierky 
z mikrovlákna možno prať v rukách alebo 
v práčke.

Prevádzková doba až 50 minút

Vysokovýkonné 21,6 V lítiovo-iónové batérie 
poskytujú na jedno nabitie až 50 minút 
používania v normálnom režime a 22 minút 
používania v režime Turbo.

Integrované príslušenstvo

Príslušenstvo poskytuje jednoduché používanie 
jedným kliknutím. Vďaka odpojiteľnej ručnej 
jednotke predstavuje SpeedPro dve zariadenia 
v jednom. Kefový nadstavec je zabudovaný do 
trubice, takže pri čistení stropov a poličiek ho 
máte vždy po ruke.

Dosiahnite rýchlo úplne všade

Vysávač SpeedPro je flexibilný a dobre sa s ním 
manipuluje. Nádoba na prach sa nachádza hore, 
čo umožňuje používanie vysávača pod nižším 
uhlom, pričom vysáva dokonca aj v úplne 
vodorovnej polohe na podlahe, vďaka čomu 
dosiahne aj pod nízky nábytok.

Kefa Mini Turbo

Mini turbo kefa je ideálna na odstraňovanie 
chlpov domácich zvierat z čalúnenia, sedačiek 
a kobercov. Je kompaktná, výkonná 
a efektívna.

Motor PowerBlade

Motor PowerBlade je navrhnutý tak, aby 
poskytoval vysokú rýchlosť vzduchu a umožnil 
tak výkonné a precízne zachytávanie nečistôt 
na úrovni hubice.

PowerCyclone 7

Technológia PowerCyclone 7 okamžite 
oddeľuje prach od vzduchu, čím zaručuje 
vysoký výkon dlhšiu dobu
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Hlavné prvky
Bezšnúrový tyčový vysávač
180° sacia hubica 21,6 V, prevádzková doba až 50 min, 3 v 1: vysávač, mop a ručný vysávač, Kefa Mini Turbo
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Hubice a príslušenstvo
• Vrátane príslušenstva: Napájací adaptér AC, 

Štrbinový nadstavec, Utierka z mikrovláken, 
Integrovaná kefa, Pripojenie k dokovacej stanici 
namontovanej na stene, Nádoba na vodu

• Bežná hubica: Vysávač a mop
• Dodatočná hubica: 180° sacia hubica, Kefa Mini 

Turbo

Dizajn
• Prvky dizajnu: 3 v 1
• Farba: Metalická tmavá opálová

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť produktu: 2,45 kg

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Charakteristika
• Typ batérií: Lítiovo-iónová
• Hladina úrovne zvuku: 80 dB
• Napätie akumulátora: 21,6 V
• Doba nabíjania: 5 hodina(y)
• Doba prevádzky: 50 minúta(y)
• Doba prevádzky (turbo): 22 minúta(y)
• Prietok vzduchu (max.): Až 800 l/min
• Pokrytie plochy na jednu nádržku: 60 m²

Filtrácia
• Kapacita na prach: 0,4 L
• Filter motora: Umývateľný filter*

Využitie
• Rukoväť na prenášanie: Horná časť
• Objem nádržky na čistú vodu (max.): 0.28 L
• Čistiace prostriedky, ktoré je možné použiť: číry 
čistiaci prostriedok alebo čistá voda

• Typ koliesok: Gumené
•
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Technické údaje
Bezšnúrový tyčový vysávač
180° sacia hubica 21,6 V, prevádzková doba až 50 min, 3 v 1: vysávač, mop a ručný vysávač, Kefa Mini Turbo

* Pre optimálny výkon umývajte filter každé 2 týždne len ručne. 
Žmýkajte, kým nebude voda čistá. Pred ďalším použitím nechajte 
schnúť 24 hodín.

http://www.philips.com

