
 

 

Philips SpeedPro
Snoerloze steelstofzuiger

180 graden mondstuk met LED-

verlichting

21.6V, tot wel 40 minuten 
schoonmaken
Steelstofzuiger en kruimelzuiger
Roterende mini-turboborstel
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ak snel en krachtig schoon met de Philips steelstofzuiger series 5000 Het 180 graden mondstuk met 

D-verlichting, zorgt ervoor dat stof en vuil eenvoudig wordt opgezogen, zelfs op moeilijk bereikbare 

kken zoals dicht tegen de muur, onder meubilair en in hoekjes. Gebruik de meegeleverde 

otoriseerde mini-turboborstel voor het reinigen van stoffen oppervlakken en de geïntegreerde 

rstel op de steel voor nauwe kieren. Stof en vuil op moeilijk bereikbare plekken maken geen kans 

er.

Fast clean, with powerful reach
• Lampjes op het mondstuk laten moeilijk zichtbaar stof en vuil zien
• Twee snelheidsstanden voor verschillende soorten vloeren en vuil
• Neemt tot wel 98% van stof en vuil op met iedere beweging

Effectieve reiniging zonder onderbrekingen
• Maximaal 40 minuten reinigen met 21,6 V lithium-ionbatterijen
• Geïntegreerde kruimelzuiger, spleetmondstuk en borstel
• Uniek ontworpen stofemmer maakt legen zonder stofwolken mogelijk
• Snel overal bij, zelfs onder lage meubels
• Gemotoriseerde mini-turboborstel om zachte oppervlakken snel schoon te maken



 180°-mondstuk

Het 180°-mondstuk is ontworpen voor 
nauwkeurige en krachtige opname van tot 98% 
van stof en vuil met iedere beweging, op alle 
soorten vloeren en zelfs op moeilijk 
bereikbare plekken.

LED-mondstuk

Stof, pluisjes, haar en kruimels zijn gemakkelijk 
te zien en op te nemen dankzij de LED-
verlichting in het mondstuk van de SpeedPro. 
Lampjes op het mondstuk laten moeilijk 
zichtbaar stof en vuil zien terwijl u bezig bent.

Maximaal 40 minuten gebruikstijd

Hoogwaardige lithium-ionbatterijen van 21,6 V 
bieden tot 40 minuten in de normale modus en 
20 minuten in de turbo-modus voordat u moet 
opladen.

Geïntegreerde accessoires

Accessoires zijn eenvoudig met één klik te 
gebruiken. De afneembare handheld unit 
maakt van de SpeedPro twee stofzuigers in 
één. De opzetborstel is geïntegreerd op de 
steel, zodat u deze altijd bij de hand hebt om 
hoge plafonds en nauwe kieren te reinigen.

Snel overal bij

SpeedPro is flexibel en gemakkelijk te 
hanteren. De stofemmer zit aan de bovenkant, 
zodat u in een lagere hoek en zelfs helemaal 
plat op de vloer kunt stofzuigen, bijvoorbeeld 
onder lage meubels.

Hygiënisch legen

De stofemmer van de stofzuiger kan eenvoudig 
worden verwijderd en hygiënisch geleegd 
zonder stofwolken.

Turbo-miniborstel

De gemotoriseerde mini-turboborstel is ideaal 
voor het verwijderen van huisdierenhaar van 
bekleding, stoelen en tapijt. Het apparaat is 
compact, krachtig en effectief.

Powerblade-motor

Powerblade-motor is ontworpen voor hoge 
luchtsnelheid, om zo een krachtige en precieze 
vuilopname ter hoogte van het mondstuk te 
bereiken.

PowerCyclone 7

PowerCyclone 7 technologie scheidt stof 
direct van de lucht om zijn krachtige prestaties 
langer te behouden.
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Kenmerken
Snoerloze steelstofzuiger
180 graden mondstuk met LED-verlichting 21.6V, tot wel 40 minuten schoonmaken, Steelstofzuiger en krui-
melzuiger, Roterende mini-turboborstel
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Performance
• Batterijtype: Li-ion
• Geluidsniveau: 80 dB
• Batterijvoltage: 21,6 volt
• Oplaadtijd: 5 uur
• Looptijd: 40 min.
• Gebruikstijd (turbo): 20 min.
• Luchtsnelheid (max.): Maximaal 800 l/min

Ontwerp
• Kenmerken: 2-in-1
• Kleur: Deep Black

Bruikbaarheid
• Handgreep: Boven
• Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires
• Standaardmondstuk: 180°-mondstuk
• Accessoires meegeleverd: Wisselstroomadapter, 

Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel, 
Basisstation met wandmontage

• Extra mondstuk: Turbo-miniborstel

Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 2,48 kg

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Filtering
• Stofinhoud: 0,4 L
• Motorfilter: Wasbaar filter*
•
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Specificaties
Snoerloze steelstofzuiger
180 graden mondstuk met LED-verlichting 21.6V, tot wel 40 minuten schoonmaken, Steelstofzuiger en krui-
melzuiger, Roterende mini-turboborstel

* Was het filter iedere 2 weken met de hand voor optimale prestaties. 
Knijp het uit totdat het water schoon is. Laat het filter 24 uur drogen 
voordat u het opnieuw gebruikt.

http://www.philips.com

