
 

 

Philips 7000 Series 2 v 1
Bezšnúrový vysávač

2 v 1: vysávač a ručný vysávač
Prevádzková doba až 65 minút, 
25,2 V
360° sacia hubica s LED
Mini Turbo kefa
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360° LED hubicou
volučný vysávač 7000 Series 2 v 1 s 360° LED hubicou vysáva viac nečistôt pri každom 
hu vpred aj vzad – dokonca aj popri stenách a nábytku. Vyčistite viac za kratší čas – na 
dých podlahách aj kobercoch.

Bezkonkurenčná rýchlosť
• 360° LED hubica zachytáva prach a nečistoty zo všetkých strán
• Hubica so svetlami LED odhaľuje skrytý prach a nečistoty

Jedinečný prietok vzduchu
• PowerCyclone 8 – naša extrémne výkonná bezvrecková technológia
• Motor PowerBlade vytvára vysoký prietok vzduchu (>1000 l/min)
• Trojitý filtračný systém zabezpečuje vysoký prietok vzduchu počas dlhšej doby

Neprerušované čistenie
• Až 65 minút výkonného upratovania vďaka 25 V lítiovo-iónovým batériám
• Integrovaná ručná jednotka, štrbinový nadstavec a kefa
• Dosiahnite rýchlo úplne všade, dokonca aj pod nízky nábytok
• Unikátny dizajn nádoby na prach umožňuje vyprázdňovanie bez vytvárania prachovým mrakov
• Inteligentný digitálny displej ukazuje tempo a použitie batérie.



 360° sacia hubica

360° LED hubica zachytáva viac prachu pri 
každom ťahu, vďaka čomu zrýchľuje prácu, 
pričom naplno využijete každý pohyb – 
dokonca aj smerom vzad a popri stenách.

Digitálny motor PowerBlade

PowerBlade je digitálny motor navrhnutý na 
produkciu bezkonkurenčne vysokého prietoku 
vzduchu (>1000 l/min), vďaka ktorému hubica 
zabezpečuje 360° sanie. Zaregistrujte sa na 
stránke Philips.com do 3 mesiacov od dátumu 
zakúpenia a užite si 5-ročnú záruku na motor!

Technológia PowerCyclone 8

PowerCyclone 8 – našou s extrémne 
výkonnou bezvreckovou technológiou je teraz 
vybavený aj bezšnúrový tyčový vysávač, vďaka 
čomu mu silnejší sací výkon vydrží dlhšie.

Prevádzková doba až 65 minút

Vysokovýkonné 25,2 V lítiovo-iónové batérie 
poskytujú na jedno nabitie až 65 minút 
používania v režime Eco, 30 minút používania 
v normálnom režime a 21 minút používania 
v režime Turbo.

Trojitý filtračný systém

Trojitý filtračný systém vracia späť do motora 
iba čistý vzduch, čím zabezpečuje vysoký 
prietok vzduchu počas dlhšej doby

Inteligentné ovládanie výkonu

Inteligentný digitálny displej ukazuje tempo a 
použitie batérie a dá vám vedieť, keď nastane 
čas výmeny filtra.

Hubica so svetlami LED

Vďaka svetlám LED na hubici ľahko zbadáte 
a odstránite prach, chumáče prachu, vlasy, 
chlpy a omrvinky. Hubica so svetlami LED 
odhalí aj skrytý prach.

Dosiahnite rýchlo úplne všade

Vysávač je flexibilný a dobre sa s ním 
manipuluje. Nádoba na prach sa nachádza hore, 
čo umožňuje používanie vysávača pod nižším 
uhlom, pričom vysáva dokonca aj v úplne 
vodorovnej polohe na podlahe, vďaka čomu 
dosiahne aj pod nízky nábytok.

Hygienické vyprázdňovanie

Nádoba na prach vysávača sa jednoducho 
vyberá a hygienicky vyprázdňuje bez toho, aby 
sa vytvárali akékoľvek prachové mraky.
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Hlavné prvky
Bezšnúrový vysávač
2 v 1: vysávač a ručný vysávač Prevádzková doba až 65 minút, 25,2 V, 360° sacia hubica s LED, Mini Turbo 
kefa
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Hubice a príslušenstvo
• Vrátane príslušenstva: Napájací adaptér AC, 

Integrovaná kefa, Pripojenie k dokovacej stanici 
namontovanej na stene

• Bežná hubica: 360° sacia hubica
• Dodatočná hubica: Motorizovaná turbo kefa

Dizajn
• Farba: Twist červená

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť produktu: 2,73 kg

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Charakteristika
• Typ batérií: Lítiovo-iónová
• Hladina úrovne zvuku: 84 dB
• Napätie akumulátora: 25,2 V
• Doba nabíjania: 5 hodina(y)
• Doba prevádzky: 65 minúta(y)
• Doba prevádzky (turbo): 21 minúta(y)
• Prietok vzduchu (max.):                   >1000 l/min

Filtrácia
• Kapacita na prach: 0,6 L
• Filter motora: Umývateľný filter
•
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Technické údaje
Bezšnúrový vysávač
2 v 1: vysávač a ručný vysávač Prevádzková doba až 65 minút, 25,2 V, 360° sacia hubica s LED, Mini Turbo 
kefa

* Testované v porovnaní s 10 najpredávanejšími bezšnúrovými 
tyčovými vysávačmi >300 € v Nemecku v roku 2017 za použitia 
testu na čistenie hrubej špiny na tvrdej podlahe vytvoreným 
spoločnosťou Philips podľa medzinárodnej normy IEC60312-1. Jan. 
2018.
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