
 

 

Philips 5000 Series
Bezvreckový vysávač

900 W
PowerCyclone 7
Allergy H13 filter
Hubica s technológiou TriActive+ 
LED
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 50 % vyšší sací výkon
achytáva >99,9 % jemného prachu*
ezvreckovým vysávačom Philips série 5000 dosiahnete maximálne výsledky hĺbkového 

tenia s minimálnou námahou, a to vďaka technológii PowerCyclone 7 a hubici 
iActive+ LED, ktorá odhalí aj ten najjemnejší skrytý prach.

Vynikajúci výkon
• Hubica TriActive+ LED odhalí aj skrytý prach na dôkladné čistenie
• Technológia PowerCyclone 7 zaistí vysoký sací výkon dlhšiu dobu
• 900 W motor pre vysoký sací výkon
• Malá turbo kefa ľahko odstráni (zvieracie) chlpy a chumáče
• Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 99,9 % jemného prachu
• Funkcia ovládania výkonu na prispôsobenie sacej sily

Čistenie bez námahy
• V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie
• Kompaktný dizajn s rukoväťou vpredu aj navrchu pre jednoduché prenášanie
• Mäkký nárazník a gumené kolieska na ochranu nábytku
• Zásobník na prach určený na hygienické vyprázdnenie jednou rukou

Superior performance
• Zachytáva až 99,9 % prachu** a poskytuje hĺbkové čistenie



 Zachytáva 99,9 % prachu**

Technológia TriActive+ LED a vysoký sací 
výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % 
jemných čiastočiek prachu**.

Vysokoúčinný 900 W motor

Vysokoúčinný 900 W motor s výkonom vyše 
50 000 RPM, zabezpečuje výkonné sanie, čo 
vždy umožní hĺbkové čistenie. Zaregistrujte sa 
na stránke Philips.com do 3 mesiacov od 
objednávky a získajte 5-ročnú záruku na 
motor.

Technológia PowerCyclone 7

Technológia PowerCyclone 7 sa vyznačuje 
aerodynamickým dizajnom, ktorý minimalizuje 
odpor vzduchu a postará sa o udržateľný sací 
výkon. Super zrýchlený prúd vzduchu vo 
valcovej komore a jedinečné výstupné čepele 
efektívne oddelia prach od vzduchu.

Hubica s technológiou TriActive+ LED

Technológia osvetlenia TriActive+ LED 
zaisťuje viditeľnosť na tvrdých podlahách, aby 
ste nikdy nevynechali ani kúsok a zaistili 
dôkladné čistenie všetkých typov tvrdých 
podláh. Senzor automaticky zapne LED 
osvetlenie, keď sa hubica používa a vypne ho, 
keď sa nepoužíva. Súčasťou balenia sú 3 batérie 
AA.

Ovládanie výkonu

Funkcia ovládania výkonu sa jednoducho 
prispôsobí na rôzne čistiace úlohy od tvrdých 
podláh po mäkké doplnky.

Kompaktný a ľahký

Kompaktný a ľahký dizajn sa postará o 
jednoduché skladovanie a dvíhanie vysávača. 
Dizajn zahŕňa vrchnú a prednú rukoväť na 
prenášanie bez námahy.

Hygienické vyprázdnenie prachu

Nádoba s jednoduchým vyprázdňovaním je 
určená na hygienické vyprázdnenie jednou 
rukou, čo pomáha minimalizovať rozptýlenie 
prachu do okolia.

Integrovaná kefa

Kefa na prach je vstavaná do rukoväti, takže je 
vždy pripravená na čistenie nábytku, rovných 
povrchov a čalúnenia.

Allergy H13 filter

Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 
99,9 % jemných prachových častíc vrátane 
peľu, zvieracích chlpov a roztočov, vďaka 
čomu je ideálny pre ľudí trpiacich alergiami. 
Úroveň filtrácie je ekvivalentná HEPA 13***.
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Hlavné prvky
Bezvreckový vysávač
900 W PowerCyclone 7, Allergy H13 filter, Hubica s technológiou TriActive+ LED
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Hubice a príslušenstvo
• Bežná hubica: Hubica TriActive+
• Vrátane príslušenstva: Štrbinový nadstavec, 

Integrovaná kefa
• Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na trubici
• Extra príslušenstvo: 3 x batérie AA

Príslušenstvo
• Model vymeniteľného filtra: FC8010/02

Dizajn
• Farba: Tmavá čierna

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (D x Š x V): 412 x 280 x 

280 mm
• Hmotnosť produktu: 4,5 kg

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

Charakteristika
• Príkon (IEC): 899 W
• Hladina úrovne zvuku: 71-77 dB
• Vstupný výkon (max): 900 W

Filtrácia
• Kapacita na prach: 1,5 L
• Výstupný filter: Allergy H13 filter
• Filter motora: Umývateľný filter
• Úroveň filtrácie: Úroveň HEPA 13***

Využitie
• Akčný rádius: 9 m
• Spájacie prvky trubice: ActiveLock
• Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
• Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
• Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
• Typ koliesok: Gumené
•
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Technické údaje
Bezvreckový vysávač
900 W PowerCyclone 7, Allergy H13 filter, Hubica s technológiou TriActive+ LED

* Sací výkon v porovnaní s modelom PowerPro Active predávaným 
v roku 2019 testovaný v súlade s normou IEC 60312. Filtračný výkon 
je testovaný v súlade s normou DIN EN 60312/11/2008.

* * Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami 
(IEC62885-2).

* **Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 
a zodpovedajú filtru HEPA 13.
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