
 

 

Philips SpeedPro Max Aqua
Juhtmeta varstolmuimeja

3-ühes; tolmuimeja, 

mopp,käsitolmuimeja

25,2 V, kuni 75 min kasutusaega
3-ühes: 
tolmuimeja,mopp,käsitolmuimeja
Miniturbohari

FC6904/01

K
Ko
Ko

tol

pa

mu
iireim juhtmeta tolmuimeja*
lm-ühes puhastusfunktsiooniga

lm-ühes juhtmeta tolmuimejaga on puhastamine kiirem. Meie võimas 360° tolmu imev otsak kogub 

mu ja mustuse igalt poolt kiiremini kokku. Alates kõvakattega põrandatest, lõpetades vaipadega – 

nge iga liigutus lugema. Ainulaadne tolmuimemis- ja mopisüsteem eemaldab ühe korraga mistahes 

stuse.

Unrivalled speed
• LED-otsak leiab üles peidetud tolmu ja mustuse
• Kuni 75 minutit* tõhusat puhastamist tänu 25,2-voldisele liitiumioonakule
• 360° tolmu imev otsak kogub tolmu ja mustust kiiremini

Unmatched airflow
• PowerCyclone 8 – meie võimsaim kotita tehnoloogia
• PowerBlade’i digitaalne mootor tekitab võimsa õhuvoolu (>1000 l/min)
• Kolmekihiline filtreerimissüsteem tagab hea õhuvoo pikemaks ajaks

Uninterrupted 3-in-1 cleaning
• Kolm-ühes: 360° tolmu imev otsak, tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
• Mitut tüüpi tolmu jaoks, sh AquaBoost sügavama mustuse jaoks
• Kiire juurdepääs igale poole, isegi madala mööbli alla
• Integreeritud käsitolmuimeja, piluotsak ja hari



 360° tolmu imev otsak

360° tolmu imev otsak kogub tolmu ja mustust 
kiiremini

Kuni 75 minutit kasutusaega

Suure jõudlusega 25,2 V liitiumioonakud 
võimaldavad seadet kasutada ökonoomses 
režiimis kuni 75 minutit, tavarežiimis 35 min ja 
turborežiimis 25 min, enne kui seadet laadima 
peate.

PowerBlade’i digitaalne mootor

PowerBlade’i digitaalne mootor on loodud 
tootma võimsamat õhuvoogu (>> 1000 l/min), 
tagades otsakus 360° igast küjest tolmu 
imemise. Registreeruge veebisaidil Philips.ee 
kolme kuu jooksul alates ostu sooritamisest ja 
mootori garantii on teile viieks aastaks tasuta!

Tolmuimeja ja mopisüsteem

Ainulaadne tolmuimeja ja mopisüsteem 
kontrollib vee väljastamist, et hoida kõigi 
kõvakattega põrandate niiskustase puhastamise 
käigus optimaalsena. Mikrofiibermoppe saab 
pesta kas käsitsi või pesumasinas.

Kiire juurdepääs igale poole

SpeedPro Max on paindlik ja sellega on lihtne 
manööverdada. Tolmusahtel asub pealpool, 
mis võimaldab seadet kasutada madalama 
nurga alt. Madala mööbli alt puhastamiseks 
saab tolmuimeja isegi täiesti lapikuks teha.

PowerCyclone 8 tehnoloogia

PowerCyclone 8 tehnoloogia – meie parim 
kotita tolmuimemistehnoloogia nüüd juhtmeta 
varstolmuimejas, et saaksite võimsat 
imifunktsiooni kauem kasutada.

Integreeritud tarvikud

Tarvikuid on ühe klõpsuga lihtne kinnitada. 
Lahtivõetavas käeshoitavas seadmes on 
ühendatud kaks SpeedPro Max seadet. 
Harjatarvik on käepärase kasutamise 
tagamiseks toru sisse integreeritud.

LED-otsak

SpeedPro Maxi otsak lihtsustab tolmu, 
ebemete, karvade ja puru leidmist ja 
eemaldamist. LED-otsak leiab üles isegi 
peidetud tolmu.

Kolmekihiline filtreerimissüsteem

Kolmekihiline filtreerimissüsteem tagastab 
mootorisse ainult puhta õhu, tagades hea 
õhuvoo pikemaks ajaks
FC6904/01

Esiletõstetud tooted
Juhtmeta varstolmuimeja
3-ühes; tolmuimeja, mopp,käsitolmuimeja 25,2 V, kuni 75 min kasutusaega, 3-ühes: tolmuimeja,mopp,käsitol-
muimeja, Miniturbohari
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Talitlus
• Aku tüüp: Liitium-ioon
• Helitugevus: 84 dB
• Aku pinge: 25,2 V
• Laadimisaeg: 5 tund(i)
• Tööaeg: 75 min
• Kasutusaeg (turbo): 25 min
• Õhuvoog (max): 1000 l/min
• Töödeldav pind paagi kohta: 60 m²

Ehitus
• Värv: Elektriline rohekassinine

Kasutatavus
• Puhta vee paagi mahtuvus (max): 0.28 L
• Pesuained, mida tohib kasutada: läbipaistev 

pesuaine või ainult vesi

Otsakud ja tarvikud
• Tavaline otsak: Tolmuimeja ja mopp
• Komplekti kuuluvad tarvikud: Vahelduvvoolu 

toiteadapter, Mikrokiudpadi, Sisseehitatud hari, 
Täiendav filter

• Lisaotsak: TurboPeti otsak, 360° tolmu imev otsak

Kaal ja mõõtmed
• Toote kaal: 2,732 kg

Jätkusuutlikkus
• Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest
• Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Filtreerimine
• Tolmumaht: 0,6 L
• Mootorifilter: Pestav filter
•
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Spetsifikatsioon
Juhtmeta varstolmuimeja
3-ühes; tolmuimeja, mopp,käsitolmuimeja 25,2 V, kuni 75 min kasutusaega, 3-ühes: tolmuimeja,mopp,käs-
itolmuimeja, Miniturbohari

* 2017. aastal Saksamaal läbi viidud katses võrreldi 10 enimmüüdud 
juhtmeta varstolmuimejat, mille hind oli > 300 €, kasutades Philipsi 
välja töötatud kõvakattega põrandatelt jämedateralise mustuse 
eemaldamise testimismeetodit, mis on kooskõlas rahvusvahelise 
standardiga IEC60312-1. Jaanuar 2018.

* Tolmuimeja ja mopisüsteemiga

http://www.philips.com

