
 

 

Philips SpeedPro Max
Varsi-imuri

65 minuuttia johdotonta 

käyttöaikaa

Sisäänrakennetut lisävarusteet
Varrellinen 2-in-1-imuri ja 
rikkaimuri
TurboPet-suutin
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ous on helppoa ja tehokasta SpeedPro Maxin kanssa! Seinälle kiinnitettävä varrellinen rikkaimuri on 

a kätevästi saatavilla. Näppärästä rikkaimurista löytyy 25,2 V:n akku jotta käyttöaikaa riittäisi koko talon 

 asunnon imurointiin yhdellä latauksella. Tehokas digitaalinen moottori ja 360 asteen imusuutin pitää 

olen siitä että siivous on tehokasta ja hoituu käden käänteessä. SpeedPro Max -imurilla siivoat 

peasti ja perusteellisesti, jotta aikaa jää hauskempiinkin asioihin!

Unrivalled speed
• Kerää pöly ja lika kaikkialta 360 asteen suuttimella
• LED-suutin paljastaa piilossa olevan pölyn

Unmatched airflow
• Huipputehokas PowerCyclone 8 -tekniikka pölypussittomiin pölynimureihin
• PowerBlade-moottori tuottaa tehokkaan ilmavirran (>1 000 l/min)
• Kolminkertainen suodatusjärjestelmä takaa erinomaisen ilmavirran

Uninterrupted cleaning
• Jopa 65 minuuttia käyttöaikaa 25 voltin litiumioniakulla
• Erillinen rikkaimuriosa, rakosuutin ja harjaosa lisävarusteena
• Erinomainen ulottuvuus myös matalien kalusteiden alle
• Pölysäiliön tyhjentäminen ei aiheuta pölypilveä
• Digitaalinäyttö ilmaisee nopeuden ja akunkäytön



 Imusuutin 360°

Imuroi tehokkaasti jokaisella liikkeellä – myös 
taaksepäin vedettäessä ja hankalista kulmista – 
360 asteen imusuuttimen ansiosta.

Digitaalinen PowerBlade-sähkömoottori

PowerBlade on digitaalinen moottori, joka 
takaa verrattomalla, tehokkaalla 
ilmavirtauksella (>1 000 l/min) 360 asteen 
imutehon suuttimessa. Rekisteröimällä 
osoitteessa Philips.com 3 kuukauden kuluessa 
ostoksesta saat 5 vuoden moottoritakuun 
kaupan päälle!

PowerCyclone 8 -tekniikka

Huipputehokas pölypussiton PowerCyclone 8 
-tekniikka nyt myös varrellisessa rikkaimurissa.

Jopa 65 minuuttia käyttöaikaa

Tehokkaat 25,2 voltin litiumioniakut riittävät 
jopa 65 minuutiksi (Eco-tila), 30 minuutiksi 
(normaali tila) ja 21 minuutiksi (Turbo-tila) 
ennen latausta.

Kolminkertainen suodatusjärjestelmä

Kolminkertainen suodatusjärjestelmä palauttaa 
moottoriin vain puhdasta ilmaa ja takaa suuren 
ilmavirran pitkään

Älykäs virranhallinta

Digitaalinäyttö ilmaisee nopeuden ja 
akunkäytön sekä suodattimen 
puhdistustarpeen.

Integroidut lisävarusteet

Lisävarusteet on helppo kiinnittää. SpeedPro 
Maxin rikkaimuriosaa voidaan käyttää erikseen. 
Harjalisäosa on kiinnitetty imuputkeen, joten 
se on aina käden ulottuvilla.

LED-suutin

SpeedPro Max -suuttimen LED-valon ansiosta 
näet pölyn, nukan, karvat ja leivänmurut 
hankalistakin paikoista. LED-suutin näyttää 
myös piilolian.

Erinomainen ulottuvuus

SpeedPro Max on joustava ja helppo liikutella. 
Pölysäiliö on päällä, mikä mahdollistaa pienen 
kulman ja erinomaisen ulottuvuuden jopa 
matalien huonekalujen alle.
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Kohokohdat
Varsi-imuri
65 minuuttia johdotonta käyttöaikaa Sisäänrakennetut lisävarusteet, Varrellinen 2-in-1-imuri ja rikkaimuri, 
TurboPet-suutin
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Suuttimet ja lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, 

Integroitu harja, Seinäkiinnike
• Vakiosuutin: Imusuutin 360°
• Lisäsuutin: Moottoroitu turboharja

Muotoilu
• Väri: Twist Punainen

Paino ja mitat
• Tuotteen paino: 2,73 kg

Ympäristö
• Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
• Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Suorituskyky
• Akun/pariston tyyppi: Li-ioni
• Äänentaso: 84 dB
• Jännite: 25,2 V
• Latausaika: 5 tuntia
• Käyttöaika: 65 min
• Käyttöaika (turbo): 21 min
• Ilmankierto (enintään): >1 000 l/min

Suodatus
• Pölykapasiteetti: 0,6 V
• Moottorin suodatin: Pestävä suodatin
•
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Tekniset tiedot
Varsi-imuri
65 minuuttia johdotonta käyttöaikaa Sisäänrakennetut lisävarusteet, Varrellinen 2-in-1-imuri ja rikkaimuri, 
TurboPet-suutin

* Testattu vertailemalla 10 eniten myydyintä alle 300 euron hintaista 
varrellista rikkaimuria Saksassa vuonna 2017. Testit on tehty 
IEC60312 (1.1.2018) -standardin mukaisesti Philipsin kehittämällä 
kovalla testilattialla imuroimalla karkeaa irtolikaa.

http://www.philips.com

