
 

 

Philips PowerPro Ultimate
Porzsák nélküli porszívó

99,9%-os porfelszívás
750 W
Allergy H13 szűrő
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lfordulás nélküli poreltávolítás
 új Philips PowerPro Ultimate porzsák nélküli porszívók a kiemelkedő tisztítási teljesítmény 
sterei. A PowerCyclone 8 a por és a levegő kivételes hatékonyságú szétválasztását 

rantálja. A TriActiveMax szívófej kiváló teljesítményt nyújt minden padlón.

Kiváló teljesítmény
• TriActive Z szívófej keménypadlóhoz, porhoz és morzsához
• Többfunkciós szívófej
• Ultra Clean Air HEPA 13 szűrő 99,95%-os szűréssel
• A PowerCyclone 8 technológia különválasztja a port és a levegőt
• CarpetClean a puha padlók hatékony tisztításának érdekében
• Az Allergy H13 szűrőrendszer felfogja a finom por több mint 99,9%-át

Felfordulás nélküli poreltávolítás
• Extra ergonomikus portartály a szabályozott ürítésért
• NanoClean technológia a felfordulás nélküli poreltávolításért

Azonnali és egyszerű szabályozhatóság
• ErgoGrip távvezérlés az azonnali és egyszerű szabályozhatósághoz



 Erőteljes cyclone működés

Az egyedülálló PowerCyclone 8 technológia 
nagy sebességgel gyorsítja fel a levegőt 
körkörös légkamrájában, hogy elválassza azt a 
portól. Az erőteljes keverő mozgás 
maximalizálja a légáramlás teljesítményét a 
káprázatos tisztítási teljesítmény eléréséért.

TriActiveMax szívófej

A TriActiveMax szívófej tökéletesen illeszkedik 
a padlóhoz és 3 tisztítási műveletet végez 
egyszerre a padlója alapos tisztítása érdekében: 
1) Speciális talpával gyengéden a szőnyeg szálai 
közé hatolva a szálak tövéből is eltávolítja a 
port. 2) A nagy elülső nyílás felszívja a nagyobb 
részecskéket. 3) Az oldalsó kefék tökéletes 
tisztítást biztosítanak a szögletekben is.

TriActive Z szívófej keménypadlóhoz

Az új TriActive Z szívófej keménypadlóhoz 
egyszerre távolítja el a morzsákat és a port. Az 
egyedi, Z formájú kialakítás a port és a nagyobb 
morzsákat a légcsatornába vezeti ahelyett, 
hogy csak továbbgörgetné azokat. Az oldalsó 
légcsatornák tökéletesen tisztítják a 
szegleteket. Nem kell többet felemelnie a 
szívófejet a nagyobb morzsák felszívásához, a 
keménypadló tökéletes tisztasága garantált.

Ultra Clean Air HEPA 13 szűrő

Az Ultra Clean Air HEPA 13 szűrő az összes 
por legalább 99,95%-át megfogja, így tiszta és 
allergénektől mentes környezetet biztosít.

NanoClean technológia

Az új innovatív technológiát kifejezetten a 
szokásos porfelhő megelőzésére fejlesztettük 
ki. A por – ahelyett, hogy a levegőben maradna 
– leülepszik a portartály alsó részére. A 
portartály kinyitásakor nincs a szokásos 
porfelhő.

Extra ergonomikus portartály

A tartály oldala speciálisan kialakított 
kifolyócső alakú. Ez lehetővé teszi a tartály 
kiszóródás nélküli, szabályozott kiürítését.

ErgoGrip távvezérlő

Az ErgoGrip távvezérlő lehetővé teszi, hogy a 
szívófej könnyen irányítható legyen a szűk 
helyeken is. A beépített távvezérlővel könnyen 
növelheti, csökkentheti a készülék energiáját, 
illetve ki is kapcsolhatja a porszívót. Azonnali 
és egyszerű szabályozhatóság egy érintéssel.
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Fénypontok
Porzsák nélküli porszívó
99,9%-os porfelszívás 750 W, Allergy H13 szűrő
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Tömeg és méretek
• Csomag méretei (H x Sz x M): 595 x 400 x 352 mm

Kialakítás
• Szín: Ragyogó réz

Teljesítmény
• Bemeneti teljesítmény (IEC): 650 W
• Légáramlat (max.): 27 l/s
• Hangerőszint: 75 dB
• Szívóerő (max.): 17 kPa

Felhasználás
• Hatósugár: 11 m
• Csőcsatlakozás: SmartLock
• Hordfogantyú: Felső és elülső
• Teljesítmény-szabályozás: Távvezérlő
• Kábel hossza: 8 m
• Csőtípus: Teleszkópos 2 részes alumíniumcső
• Kerék típusa: Gumi

Szívófejek és tartozékok
• Standard fúvóka: TriActiveMax szívófej
• Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, 2 az 1-

ben kefe/kis szívófej
• Kiegészítő fúvóka: Kemény padlószívófej, 

TriActiveZ szívófej, Szőnyegtisztító szívófej
• Extra tartozékok: Távvezérlő

Tömeg és méretek
• A termék méretei (HxSzxM): 506 x 310 x 317 mm
• A termék tömege: 6,2 kg

Fenntarthatóság
• Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
• Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papír

Szűrőrendszer
• Portartály kapacitása: 2,2 L
• Kivezetésszűrő: Allergy H13 szűrő
• Motorszűrő: Élettartamra szóló mosható szűrő
• Szűrésszint: HEPA13 szint**
•
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Műszaki adatok
Porzsák nélküli porszívó
99,9%-os porfelszívás 750 W, Allergy H13 szűrő

* Porgyűjtési hatékonyság Európa 10 legkeresettebb 2400 wattos 
porszívóival összehasonlítva, külső tesztintézet EN 60312-1/2013 
szabványnak megfelelő, szőnyegen mért kutatása alapján, 2014 
februárjában/áprilisában

* Az „Allergy H13” kifejezés kereskedelmi név, és nem engedélyezett 
a helyi nyelvre való lefordítása.

* A szűrési szinteket az EN60312-1-2017 szabvány szerint tesztelik, és 
azok egyenértékűek a HEPA 13 szűrőével.

* 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító szívófejjel 
(IEC62885-2).

http://www.philips.com

