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Paras imuteho* PowerCyclone 10 -tekniikalla
Vähäinen pölyaltistus NanoClean-tekniikan ansiosta
Philipsin pölypussittomien imurien 9000-sarja on tehokkain imurimme. Edistyneet 
tekniikat puhdistavat kaiken tyyppiset lattiat. Nauti PowerCyclone 10 -tekniikan ja 
TriActive Ultra -suuttimen upeasta puhdistustehosta.

Loistava suorituskyky
• TriActive Ultra -suutin kerää pölyn ja lian kaikenlaisilta lattioilta
• Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää > 99,9 % pölyhiukkasista
• PowerCyclone 10 säilyttää imutehon parempana pidempään
• Super Turbo -harjasuutin on täydellinen eläinten karvojen ja nukan poistamiseen

Helppoa siivousta
• NanoClean-tekniikka vähentää pölyn leviämistä
• ErgoGrip ja kaukosäädin helppoon käyttöön
• Puhdistaa arat kohteet, kuten kalusteet ja pehmusteet.



 PowerCyclone 10 -tekniikka

PowerCyclone 10 on suunniteltu 
varmistamaan mahdollisimman suuri ilmavirta, 
jonka pyörivä liike tuottaa huipputason 
imutehon. Sylinterin muotoisessa kammiossa 
kiihtyvä ilmavirta poistaa pölyn tehokkaasti 
ilmasta ja varmistaa imutehon säilymisen ja 
erinomaisen siivousjäljen poistaen kaikenlaisen 
lian kaikilta lattioilta**.

TriActive Ultra -suutin

TriActive Ultra -suutin kerää karkean ja hienon 
pölyn yhdellä kertaa ja joka puolelta. Suutin 
hyödyntää aina imutehoa parhaalla 
mahdollisella tavalla nopeasti ja kaikenlaisilla 
lattioilla.

NanoClean-tekniikka

NanoClean-tekniikka vähentää pölyn 
leviämistä, niin että lattiat pysyvät puhtaina. 
Pöly putoaa säiliön pohjalle eikä tartu säiliön 
sivuille. Kun säiliö tyhjennetään, pöly ja lika 
liukuvat ulos.

Integroitu harja

Kahvaan on liitetty harjasuutin, jota voi käyttää 
huonekaluilla, tasaisilla pinnoilla ja kankailla.

Allergy H13 -suodatin

Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää > 
99,9 % pienistä pölyhiukkasista, kuten 

siitepölystä, karvoista ja pölypunkeista. Sopii 
täydellisesti allergikoille. Suodatustaso on 
HEPA 13***.

Kaukosäädin

ErgoGrip-kahva on suunniteltu mukavaksi ja 
tehokkaaksi, niin että pääset käsiksi ahtaisiinkin 
paikkoihin. Valmista tulee nopeammin, kun voit 
hallita tehoa tai sammuttaa laitteen helposti 
painikkeesta.

Super Turbo -harjasuutin

Super Turbo -harjasuutin puhdistaa matot 
perusteellisesti. Suuttimen sisällä pyörivä harja 
poistaa helposti ja tehokkaasti eläinten karvat, 
nukan ja pienimmätkin pölyhiukkaset. 
Ihanteellinen lemmikinomistajille.
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Suorituskyky
• Tuloteho (IEC): 899 W
• Äänentaso: 77 dB

Muotoilu
• Väri: Musta

Käytettävyys
• Toimintasäde: 11 m
• Putkiliitin: SmartLock
• Kantokahva: Päällä ja edessä
• Johdon pituus: 8 m
• Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen 

teleskooppiputki
• Virranhallinta: Kaukosäädin

• Renkaan tyyppi: Kumi
• Pölysäiliö täynnä -ilmaisin

Suuttimet ja lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni 

suutin, Integroitu harja
• Vakiosuutin: TriActive Ultra -suutin
• Tarvikesäilytys: Kädensijassa
• Lisävarusteet: SuperTurbo-harjasuutin

Paino ja mitat
• Tuotteen paino: 6,2 kg

Suodatus
• Pölykapasiteetti: 2,2 l
• Poistosuodatin: Allergy H13 -suodatin
•
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* Imutehoa verrattu kymmeneen myydyimpään huippuluokan 
pölypussittomaan pölynimuriin (> 150 €) Saksassa vuoden 2019 
alkupuoliskolla.

* * Hienon ja karkean pölyn keskimääräistä keräystehoa kovilla ja 
pehmeillä lattioilla testattu Philipsin laboratoriossa verrattuna 
kymmeneen myydyimpään pölypussittomaan pölynimuriin Saksassa 
joulukuussa 2019.

* **Standardin EN60312-1-2017 mukaisesti testattu suodatustaso on 
HEPA 13.
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