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Po
ysoký sací výkon s výkonným motorom
rvácny dizajn, ktorému môžete dôverovať
sávač série Philips Bagless Vacuum 2000 sa postará o výkonné čistenie a ľahko sa 
ržiava. Vychutnajte si skvelé výsledky čistenia zakaždým vďaka technológii 
werCyclone 4 a viacúčelovému nadstavcu pre akýkoľvek typ podlahy.

Vynikajúci výkon
• Vyvinutý a navrhnutý v Holandsku
• Technológia PowerCyclone 4 zachová vysoký výkon dlhšiu dobu
• Filtračný systém Super Clean Air zachytí > 99 %** častíc
• 850 W motor pre vysoký sací výkon
• Zachytáva 99,9 % prachu* a poskytuje výsledky dôkladného čistenia
• Viacúčelová hubica pre dôkladné čistenie

Čistenie bez námahy
• Kompaktný dizajn s ľahkou váhou pre jednoduchšie zaobchádzanie
• Zásobník na prach určený na hygienické vyprázdnenie jednou rukou
• Vstavané príslušenstvo: pohodlne uložené, vždy poruke

Čistenie bez námahy
• Dlhý 9-metrový dosah bez zbytočného odpájania



 Vysokoúčinný 850 W motor

Vysokoúčinný 850 W motor dodáva vysoký 
sací výkon pre výborné výsledky čistenia.

Zachytáva 99,9 % prachu

Viacúčelová hubica a vysoký sací výkon sa 
postará o povysávanie 99,9 % jemných 
čiastočiek prachu*.

Technológia PowerCyclone 4

Technológia PowerCyclone 4 zrýchli prúdenie 
vzduchu vo valcovej komore, čo zabezpečí 
oddelenie prachu od vzduchu a zároveň dlhšie 
a silnejšie nasávanie.

Viacúčelová hubica

Viacúčelovú hubicu môžete ľahko upravovať 
pomocou nožného pedálu a využiť ju na 
náročných povrchoch či kobercoch.

Zásobník na prach s jednoduchým 
vyprázdňovaním

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

Kompaktný a ľahký

Kompaktný dizajn s ľahkou váhou zabezpečí 
jednoduché skladovanie a prenášanie vysávača.

Dlhý 9-metrový dosah

Dosah 9 metrov od zástrčky k hubici umožňuje 
dlhšie používanie bez odpojenia.

Praktické vstavané príslušenstvo

Štrbinový nadstavec je integrovaný do 
vysávača, takže je ľahko prístupný na použitie 
kedykoľvek potrebujete.

Filter Super Clean Air
Systém filtra Super Clean Air zachytí > 99 %** 
malých prachových častíc a uvoľňuje čistejší 
vzduch do vašej domácnosti

Kvalita, ktorej môžete dôverovať
Navrhnutý a vyvinutý v Holandsku s 
bezplatnou dvojročnou zárukou. Zaregistrujte 
si u nás váš vysávač online!
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Hlavné prvky
Bezvreckový vysávač
850 W PowerCyclone 4, Filter Super Clean Air
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Hubice a príslušenstvo
• Vrátane príslušenstva: Štrbinový nadstavec
• Bežná hubica: Viacúčelová hubica

Príslušenstvo
• Súprava náhradných filtrov: XV1220

Dizajn
• Farba: Arktická biela a nebesky modrá

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (D x Š x V): 

408 x 265 x 239 mm
• Hmotnosť produktu: 4 kg

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Charakteristika
• Príkon (IEC): 750 W
• Hladina úrovne zvuku: 77 dB
• Vstupný výkon (max): 850 W

Filtrácia
• Kapacita na prach: 1,3 L
• Výstupný filter: Filter Super Clean Air
• Filter motora: Umývateľný filter

Využitie
• Akčný rádius: 9 m
• Spájacie prvky trubice: Kužeľovitá
• Rukoväť na prenášanie: Predná časť
• Dĺžka kábla: 6 m
• Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
• Typ koliesok: Plast
•
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Technické údaje
Bezvreckový vysávač
850 W PowerCyclone 4, Filter Super Clean Air

* Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami 
(IEC62885-2).

* * Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 
a zodpovedajú filtru EPA 12.
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