
 

 

Philips SpeedPro Max Aqua
Безкабелна вертикална 
прахосмукачка
Накрайник за засмукване на 

360°

25,2 V, до 75 мин време на 
работа
3 в 1: ръчна, за прах и мокро 
чистене
Накрайник TurboPet
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3 в 1 почистване
вършете по-бързо с нашата безкабелна прахосмукачка 3 в 1. Мощният ни накрайник за 

мукване на 360° улавя прах и мръсотия по-бързо от всички страни. От твърди подови 

стилки до килими; нека всяко движение да е от значение. Уникалната система за мокро и сухо 

чистване се справя с няколко вида замърсявания наведнъж.

Ненадмината скорост
• LED накрайникът разкрива незабележим прах и мръсотия
• До 75 мин* почистваща сила с 25,2 V литиево-йонна батерия
• Накрайник за засмукване на 360° улавя прах и мръсотия по-бързо

Несравним въздушен поток
• PowerCyclone 8 – нашата най-мощна технология без торба
• Моторът PowerBlade създава висок въздушен поток (> 1000 l/min)
• Тройно филтриращата система осигурява висок въздушен поток за по-дълго

Uninterrupted 3-in-1 cleaning
• 3 в 1: накрайник за засмукване на 360°, Ръчна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
• За много видове прах, вкл. AquaBoost за по-упорита мръсотия
• Бърз достъп навсякъде, дори под ниски мебели
• Вграден ръчен блок, накрайник за тесни места и четка



 Накрайник за засмукване на 360°

Накрайник за засмукване на 360° улавя прах 
и мръсотия по-бързо

До 75 минути време на работа

Висока производителност 25,2 V литиево-
йонни батерии осигуряват до 75 минути 
работа в режим Еко, 35 минути в нормален 
режим и 25 минути в режим Турбо, преди 
да презаредите.

Цифров мотор PowerBlade

PowerBlade е дигитален мотор, проектиран 
за ненадминат, висок въздушен поток (> 
1000 l/min), който извършва засмукване на 
360° при накрайника. Регистрирайте се във 
Philips.com в рамките на 3 месеца от 

покупката и се възползвайте от безплатна 5-
годишна гаранция за мотора!

Система за сухо и мокро чистене

Уникалната система за сухо и мокро 
чистене управлява подаването на вода за 
поддържане на оптимална влажност за 
всички твърди настилки по време на 
чистенето. Подложките от микрофибър 
могат да се измиват на ръка или в перална 
машина.

Бърз достъп навсякъде

SpeedPro Max е гъвкава и лесна за 
маневриране. Контейнерът за прах е отгоре, 
което позволява по-малък ъгъл и дори се 
изравнява с пода, за да достигне под 
ниските мебели.

Технология PowerCyclone 8

Технология PowerCyclone 8 – най-добрата 
ни технология за вакуумно почистване без 
торба – сега в безкабелна, вертикална 
прахосмукачка за поддържане на по-мощно 
засмукване за по-дълго.

Вградени аксесоари

Аксесоарите са лесни за употреба с едно 
щракване. Подвижният преносим блок 
прави SpeedPro Max две устройства в едно. 
Четката е вградена в тръбата, така че да е 
винаги подръка.

Накрайник със светодиодна лампа

Прахът, мъхът, космите и трохите се 
забелязват лесно и се елиминират с LED 
светлини в дюзата SpeedPro Max. LED 
накрайникът разкрива дори скритата 
мръсотия.
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Дюзи и аксесоари
• Стандартен накрайник: Сухо/мокро чистене
• Включени аксесоари: Променливотоков 
адаптер за захранване, Подложка от 
микрофибър, Вградена четка, Допълнителен 
филтър

• Допълнителен накрайник: Накрайник TurboPet, 
Накрайник за засмукване на 360°

Дизайн
• Цвят: Electric Aqua

Тегло и размери
• Тегло на продукта: 2,732 кг

Устойчивост
• Опаковка: > 95% рециклирани материали
• Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Работни характеристики
• Тип батерия: Литиево-йонна
• Ниво на силата на звука: 84 dB
• Напрежение на батерията: 25,2 V
• Време за зареждане: 5 час(а)
• Продължителност на работа: 75 Мин.
• Време на работа (турбо): 25 Мин.
• Въздушен поток (макс.): 1000 л/мин.
• Един резервоар вода почиства повърхност: 

60 м²

Филтрация
• Вместимост за прах: 0,6 л
• Филтър на мотора: Миещ се филтър

Използваемост
• Капацитет на резервоара за чиста вода (макс.): 

0.28 л
• Подходящи почистващи препарати: почистващ 
препарат или само вода

•
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Спецификации
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Накрайник за засмукване на 360° 25,2 V, до 75 мин време на работа, 3 в 1: ръчна, за прах и мокро 
чистене, Накрайник TurboPet

* Тествано спрямо топ 10 на най-продаваните безкабелни 
вертикални прахосмукачки > 300 € в Германия през 2017 г. с 
помощта на разработен тест от Philips за почистване на твърд 
под с груби замърсявания на базата на международен стандарт 
IEC60312-1. януари 2018 г.

* Със система за сухо и мокро почистване

http://www.philips.com

