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Bodite pripravljeni

Čisti trikratno: mokro, suho in s šamponom
Če želite biti pripravljeni za vse vrste čiščenja, je Philips Triathlon pravi sesalnik za vas. S 
sesalnikom Triathlon lahko čistite suh prah in umazanijo, mokre madeže in celo poživite 
preproge. Vsestranska rešitev za čiščenje!

Učinkovito za preproge in pohištvo
• Turbo nastavek odstrani 25 % več las in prahu

Za enostavno odstranjevanje prahu in umazanije
• 1500 W motor z največjo sesalno močjo 300 W

Moker nastavek s krtačo za lepljivo umazanijo
• Mokri nastavek krtači, čisti in naredi tla suha in varna

Podaljšajte življenjsko dobo vaše preproge
• Globoko čiščenje preprog s pranjem

Ergonomska cev za enostavno uporabo
• Trojna cev je mogoče povsem prilagoditi vsaki višini



 1500 W motor
Učinkoviti 1500 W motor z največjo sesalno močjo 
300 W za popolno čiščenje.

Mokri nastavek krtači, čisti in suši
Moker nastavek s krtačo za lepljivo umazanijo, 
brisalo za čiščenje mokrih madežev ter gumijasti 
nastavek za suha in varna tla.

Globoko čiščenje preprog s pranjem
Nastavek za preproge ima funkcijo pranja za globoko 
čiščenje preprog.

Trojna cev je mogoče povsem prilagoditi 
vsaki višini

Trodelna cev se prilagodi vsaki višini.

Turbo nastavek s krtačo

Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko čiščenje 
preprog in hitro odstranjevanje dlak ter prahu. 
Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne 
delce in dlake ter tako zagotavlja 25 % učinkovitejše 
čiščenje preprog. Koleščki nastavka preprečujejo 
poškodbe v primeru uporabe na trdih tleh.
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Zasnova
• Barva: Vranje črna/ prosojno

Zmogljivost
• Vhodna moč (IEC): 1300 W
• Pretok zraka (najv.): 54 l/s
• Vakuum (najv.): 24 kPa
• Vhodna moč (najv.): 1500 W
• Moč sesanja (najvišja): 300 W
• Raven hrupa (Lc IEC): 79 (dry cleaning) dB

Uporabnost
• Cevni spoj: Gumb
• Območje delovanja: 11,5 m
• Vrsta cevi: 3-delna teleskopska cev iz nerjavnega 

jekla
• Vrsta kolesc: Plastika

Nastavki in dodatki
• Standardni nastavek: Vsestranski nastavek s 

koleščki
• Priložena dodatna oprema: Krtača, Ozki nastavek, 

Mali nastavek
• Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
• Dodaten nastavek: Dvojni vbrizgani nastavek, 

brisalo, nastavek za oblaz. pohištvo, Turbo krtača

Filtriranje
• Zmogljivost za prah: 10 L
• Izhodni filter: Filter Super Clean Air HEPA 12
• Zmogljivost za tekočino: 9 L
•
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