
 

 

Philips 2000 Series
Porzsák nélküli porszívó

850 W
PowerCyclone 4
Super Clean Air szűrő
Bútorokhoz való szívófej
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egbízható, tartós kialakítás
tékony tisztítás és egyszerű karbantartás a 2000-es sorozatú Philips Bagless Vacuum porzsák 
lküli porszívóval. A PowerCyclone 4 technológiának és a bármilyen padlótípushoz használható 
bcélú szívófejnek köszönhetően minden alkalommal nagyszerű tisztítási eredményt érhet el.

Kiváló teljesítmény
• Holland fejlesztésű és tervezésű termék
• A PowerCyclone 4 hosszabb ideig képes a nagy teljesítmény fenntartására
• A Super Clean Air szűrőrendszer a részecskék több mint 99%-át** felfogja
• 850 W-os motor a nagy szívóteljesítményért
• 99,9%-os porfelszívás* az alapos tisztítási eredményért
• Többfunkciós szívófej az alapos tisztításért

Egyszerű tisztítás
• Kompakt és könnyű az egyszerűbb hordozás érdekében
• Beépített tartozék: kényelmes tárolás, mindig kéznél
• Higiénikus, egykezes ürítéshez tervezett portartály
• Bútorokhoz való szívófej a kanapék és párnák megtisztításához, valamint az állatszőr 

eltávolításához.

Egyszerű tisztítás
• A hosszú, 9 méteres mozgástér révén messzebb lehet elérni a csatlakozó kihúzása nélkül



 Nagy hatékonyságú 850 W-os motor

A nagy hatékonyságú 850 W-os motor nagy 
szívóteljesítményt biztosít a nagyszerű tisztítási 
eredmények érdekében.

99,9%-os porfelszívás

A többfunkciós szívófej és a nagy szívóerő 
biztosítja a finom por* 99,9%-os felszívását.

PowerCyclone 4 technológia

A PowerCyclone 4 technológia felgyorsítja a 
hengeres kamra levegőáramlását, hogy a port 
elkülönítse a levegőtől, és hosszabb ideig 
biztosítsa a nagy teljesítményt.

Többfunkciós szívófej

A multifunkciós szívófej a lábkapcsolóval 
könnyedén átállítható a keménypadlón, illetve a 
szőnyegen való optimális használathoz.

Bútorokhoz való szívófej

A bútorokhoz való szívófejet puha 
bútorfelületek, például párnák, kanapék és 
karosszékek optimális tisztítására terveztük, 
még a kisállatok szőre is eltávolítható vele.

Könnyen üríthető portartály

A könnyen üríthető portartályt úgy terveztük, 
hogy egy kézzel, higiénikus módon kiüríthető, 
így minimalizálva a keletkező porfelhőt.

Kompakt és könnyű

A kompakt és könnyű kialakítás biztosítja a 
porszívó egyszerű tárolását és hordozását.

Hosszú, 9 méteres mozgástér

A csatlakozó és a szívófej közötti 9 méteres 
távolság hosszabb használatot tesz lehetővé 
anélkül, hogy ki kéne húzni a csatlakozót.

Hasznos beépített tartozék

A réstisztító szívófej be van építve a 
porszívóba, így mindig könnyen hozzáférhető, 
ha szükség van rá.

Super Clean Air szűrő
A Super Clean Air szűrőrendszer az apró 
porrészecskék több mint 99%-át** felfogja, így 
tisztább levegőt enged az otthonába.

Minőség, amelyben megbízhat
E holland fejlesztésű és tervezésű termékhez 
ingyenesen 2 év garancia jár. Regisztrálja a 
porszívóját online vállalatunknál!
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Fénypontok
Porzsák nélküli porszívó
850 W PowerCyclone 4, Super Clean Air szűrő, Bútorokhoz való szívófej
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Teljesítmény
• Bemeneti teljesítmény (IEC): 750 W
• Hangerőszint: 77 dB
• Felvett teljesítmény (max.): 850 W

Tartozékok
• Szűrőcserekészlet: XV1220

Kialakítás
• Szín: Sarkvidéki fehér és sárga

Felhasználás
• Hatósugár: 9 m
• Csőcsatlakozás: Kúpos
• Hordfogantyú: Előlap
• Kábel hossza: 6 m
• Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
• Kerék típusa: Műanyag

Szívófejek és tartozékok
• Standard fúvóka: Többfunkciós szívófej
• Mellékelt tartozékok: Réseszköz
• Kiegészítő fúvóka: Bútorokhoz való szívófej

Tömeg és méretek
• A termék méretei (HxSzxM): 408 x 265 x 239 mm
• A termék tömege: 4 kg

Fenntarthatóság
• Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
• Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított 

papírból

Szűrőrendszer
• Portartály kapacitása: 1,3 L
• Kivezetésszűrő: Super Clean Air szűrő
• Motorszűrő: Mosható szűrő
•
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Műszaki adatok
Porzsák nélküli porszívó
850 W PowerCyclone 4, Super Clean Air szűrő, Bútorokhoz való szívófej

* 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító szívófejjel 
(IEC62885-2).

* * A szűrési szinteket az EN60312-1-2017 szabvány szerint tesztelik, 
és azok egyenértékűek az EPA12 szűrőével.
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