
 

 

Philips SpeedPro Max
Handdammsugare

Städa sladdlöst i upp till 65 min 

Smarta inbyggda tillbehör
2-i-1: dammsugare och 
handdammsugare
Extra Turbo-munstycke
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en nya generationens dammsugare
ed munstycke som suger upp damm i 360° 

eedPro Max är den sladdlösa handdammsugaren som gör städningen lätt och effektiv! Den 

gmonterade handdammsugaren är alltid nära till hands, lätt att manövrera och med det kraftfulla 

tteriet på 25,2V kan du städa hela huset på en laddning. Med samma teknologi som vi har i våra bästa 

slösa dammsugare samt en kraftfull digital motor kan vi dessutom säkerställa ett städresultat av högsta 

ss. Det patenterade munstycket med 360-graders sugeffekt gör städningen extra snabb och effektiv 

h de integrerade tillbehören är alltid tillgängliga när du behöver dem. 

Unrivalled speed
• 360° sugmunstycke fångar upp damm och smuts från alla sidor
• Med LED-munstycket kan du hitta smuts du inte ser.

Unmatched airflow
• PowerCyclone 8 – vår mest kraftfulla påslösa dammsugarteknik
• PowerBlades motor skapar högt luftflöde (>1 000 l/min)
• Filtreringssystemet i tre steg garanterar högt luftflöde under längre

Uninterrupted cleaning
• Upp till 65 minuters rengöringskraft med 25 V litiumjonbatterier
• Integrerad handenhet, fogmunstycke och borste
• Kommer snabbt åt alla platser, även under låga möbler
• Unik dammbehållardesign tömmer utan dammoln



 360° sugmunstycke

360° sugmunstycke fångar upp damm och 
smuts snabbare med varje drag, även bakåt och 
mot kanterna, så att varje rörelse räknas.

PowerBlades digitala motor

PowerBlade är en digital motor som är 
framtagen för ett oöverträffat, högt luftflöde 
(>1 000 l/min) som producerar 360° sugeffekt 
vid munstycket. Registrera dig på Philips.com 
inom 3 månader från inköpsdatum och få 5 års 
motorgaranti!

PowerCyclone 8-teknik

PowerCyclone 8-teknik – vår bästa påslösa 
dammsugarteknik nu i en sladdlös 
handdammsugare, för att behålla en starkare 
sugeffekt längre.

Upp till 65 minuters körtid

Högpresterande 25,2 V-litiumjonbatterier ger 
upp till 65 minuters Eco-drifttid, 30 min i 
normalt läge och 21 min i turboläge innan du 
behöver ladda.

Filtreringssystem i tre steg

Filtreringssystemet i tre steg returnerar endast 
ren luft tillbaka till motorn, vilket ger högt 
luftflöde under längre

Smart effektreglering

En smart digital display visar hastighet och 
batteriförbrukning, och meddelar när det är 
dags att rengöra filtret.

Integrerade tillbehör

Tillbehören är enkla att använda med ett klick. 
Den löstagbara handenheten gör SpeedPro 
Max till två enheter i en. Borsttillbehöret är 
integrerat i röret så att du alltid har det till 
hands.

LED-munstycke

Damm, ludd, hår och smulor är lätta att 
upptäcka och ta bort med LED-lamporna i 
SpeedPro Max-munstycket. Med LED-
munstycket kan du även hitta smuts du inte ser.

Kommer snabbt åt alla platser

SpeedPro Max är flexibel och lätt att hantera. 
Dammbehållaren är överst, vilket ger en lägre 
vinkel och kan ligga nästan helt plant mot 
golvet så att du kommer åt under låga möbler.
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Funktioner
Handdammsugare
Städa sladdlöst i upp till 65 min  Smarta inbyggda tillbehör, 2-i-1: dammsugare och handdammsugare, Extra 
Turbo-munstycke
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Prestanda
• Batterityp: Litiumjon
• Ljudnivå: 84 dB
• Batterispänning: 25,2 V
• Laddningstid: 5 timmar
• Drifttid: 65 minute(s)
• Körtid (turbo): 21 minute(s)
• Luftflöde (max): >1 000 l/min

Design
• Färg: Twist, röd

Munstycken och tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Inbyggd 

borste, Väggmonterad dockning
• Standardmunstycke: 360° sugmunstycke
• Extra munstycke: Motordriven turboborste

Vikt och mått
• Produktens vikt: 2,73 kg

Hållbarhet
• Förpackning: >90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Filtrering
• Dammkapacitet: 0,6 L
• Motorfilter: Tvättbart filter
•
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Specifikationer
Handdammsugare
Städa sladdlöst i upp till 65 min  Smarta inbyggda tillbehör, 2-i-1: dammsugare och handdammsugare, Extra 
Turbo-munstycke

* *Testad mot de 10 bäst säljande sladdlösa handdammsugarna > 300€ 
i Tyskland 2017, med ett test, som Philips utvecklat baserat på den 
internationella standarden IEC60312-1. för rengöring av grov smuts 
på hårda golv. Jan 2018.
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