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Super turbo krtača
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owerCyclone za popolno zmogljivost
aznjenje zbiralnika za prah brez nesnage
vi Philipsov sesalnik brez vrečke PowerPro Ultimate za vrhunsko učinkovitost čiščenja. 
werCyclone 7 omogoča izredno ločevanje prahu in zraka. Nastavek TriActiveMax je 
edno učinkovit na vseh vrstah tal.

Vrhunsko delovanje
• PowerCyclone 7 dlje časa ohranja veliko moč sesanja
• Večnamenski nastavek
• Krtača SuperTurbo za preproge brez živalskih dlak
• Protialergijski filter zajame več kot 99,9 % drobnega prahu.

Enostavno čiščenje
• Daljinski upravljalnik ErgoGrip za vklop in izklop brez sklanjanja
• Prilagodljiv nastavek za dolg doseg za težko dostopna mesta

Enostavno čiščenje
• Nastavek za dolg doseg doseže tudi težko dostopna mesta

Praznjenje zbiralnika za prah brez nesnage
• Tehnologija NanoClean za odstranjevanje prahu brez dodatne nesnage
• Posebna ergonomska komora za prah za nadzorovano praznjenje



 PowerCyclone 7

PowerCyclone 7 ima aerodinamično zasnovo, 
ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno 
učinkovito čiščenje v 3 visoko učinkovitih 
korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda 
zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni 
prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko 
komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske 
komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.

Nastavek TriActiveMax

Nastavek TriActiveMax se odlično oprime tal 
in v treh korakih temeljito očisti tla: 1) S 
posebej oblikovano ploskvijo nežno razpre 
vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih 
kotičkov. 2) Sprednja velika odprtina pobira 
večje delce. 3) Stranski krtači omogočata 
popolno čiščenje ob podstavkih.

Krtača SuperTurbo

Krtača SuperTurbo popolnoma odstrani 
živalsko dlako s preprog.

Protialergijski filter

Zasnovan je za posebne potrebe alergikov in 
vseh, ki pričakujejo višjo stopnjo higiene.

Tehnologija NanoClean

Nova inovativna tehnologija je razvita posebej 
za preprečevanje običajne prašne meglice. 
Nova inovativna tehnologija je razvita posebej 
za preprečevanje običajne prašne meglice. Prah 
se nabere na dnu komore za prah in ne ostane 
v zraku. Ko komoro odprete, ni več prašne 
meglice kot prej.

Posebna ergonomska komora za prah

Komora ima pri strani posebej oblikovan izliv, 
ki omogoča nadzorovano praznjenje brez 
uhajanja prahu.

Daljinski upravljalnik ErgoGrip

Daljinski upravljalnik ErgoGrip omogoča 
enostavno vodenje nastavka v ozkih prostorih. 
Z vgrajenim daljinskim upravljalnikom zlahka 
povečate ali zmanjšate moč sesanja in sesalnik 
brez težav izklopite.

Orodje za dolg doseg

Nastavek za dolg doseg je izvrsten 
pripomoček, ki vam pomaga pri čiščenju težko 
dostopnih mest, kot so vrhnji deli pohištva ali 
visoke police. Kot krtače je nastavljiv, tako da 
lahko postane točno tisti nastavek, ki ga 
potrebujete.
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Nastavki in dodatki
• Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Krtača/

mali nastavek 2-v-1
• Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla, Super 

turbo krtača
• Dodatni pripomočki: Daljinski upravljalnik

Zasnova
• Barva: Svetla bakrena

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 506 x 310 x 317 mm
• Dimenzije embalaže (D x Š x V): 595 x 400 x 

352 mm
• Teža izdelka: 6,2 kg

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

Zmogljivost
• Vhodna moč (IEC): 650 W
• Pretok zraka (najv.): 27 l/s
• Glasnost: 75 dB
• Vakuum (najv.): 17 kPa

Filtriranje
• Zmogljivost za prah: 2,2 L
• Izhodni filter: Filter HEPA13
• Filter motorja: Pralni filter za celotno dobo

Uporabnost
• Cevni spoj: SmartLock
• Območje delovanja: 11 m
• Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
• Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev 2-P
• Nadzor moči: Daljinski upravljalnik
• Dolžina kabla: 8 m
• Vrsta kolesc: Gumijasta
•
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