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Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije
Sesalnik Philips PowerLife zagotavlja izredno učinkovito čiščenje z inovativnim nastavkom 
TriActive, ki je zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.

Priročnost
• 3-litrska komora za prah in vrečka s-bag za dolgotrajno delovanje
• Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Priročnost
• S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Idealno za gospodinjstva z živalskimi dlakami
• Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

Odlično čiščenje
• Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
• Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1



 Krtača turbo

Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog 
ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva 
krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in 
dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje 
preprog.

Zmogljivost za prah 3 l

3-litrska komora za prah poveča uporabnost vrečke 
s-bag Classic in tako zagotovi dolgotrajno delovanje.

Aluminijasta teleskopska cev

Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno 
uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev 
lahko preprosto nastavite na želeno višino.

Posebej dolg ergonomski ročaj

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno 
uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete 
dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Razred energijske učinkovitosti A za 
trda tla

Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti 
čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!

Nastavek Tri-Active

Nastavek TriActive v enem zamahu očisti tla na 3 
različne načine: 1) Večja odprtina na konici nastavka 
zlahka posesa večje delce. 2) Izboljšan pretok zraka 
skozi nastavek zagotavlja optimalno učinkovitost 
čiščenja. 3) Stranski krtači pometata prah in 
umazanijo tik ob pohištvu in stenah.
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Specifikacije
Nastavki in dodatki
• Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali 

nastavek
• Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla, Krtača 

turbo

Zasnova
• Barva: Zvezdno modra

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 406 x 282 x 220 mm
• Teža izdelka: 4,2 kg

Prijazno do okolja
• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost
• Vhodna moč (IEC): 750 W
• Letna poraba energije: 33.7 kWh
• Pretok zraka (najv.): 29,4 l/s l/s
• Glasnost: 84 dB
• Vakuum (najv.): 19,5 kPa

Filtriranje
• Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo 

živ. dobo
• Zmogljivost za prah: 3 L
• Izhodni filter: Mikrofilter
• Filter motorja: Mikrofilter

Uporabnost
• Cevni spoj: Stožčast
• Območje delovanja: 8 m
• Ročaj za prenašanje: Spredaj
• Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev 2-P
• Dolžina kabla: 5 m
• Indikator polne komore za prah
• Vrsta kolesc: Plastika
•
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