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PowerCyclone 8 ile tam performans
 

TriActive LED ile derinlemesine temizlik

 
Faydaları

Üstün performans
• A+AA enerji sınıflarıyla yüksek performans
• Sert zeminlerde üstün performans
• PowerCyclone 8 teknolojisi tozu havadan ayırır
• TriActive LED başlık, gizli tozları ortaya çıkarır ve yok eder
• Derinlemesine halı temizliği için CarpetClean başlık
• Yumuşak zeminlerde verimli temizlik için CarpetClean
• Otomatik açılma kapanma, sesi keser ve enerji tasarrufu sağlar

• Alerji filtresi, ince tozları %99,9 oranında hapseder
 
Etrafı kirletmeden toz boşaltma
• Tek elle tam kontrol ve kolay toz boşaltma işlemi
• NanoClean teknolojisi, toz boşaltma işlemi sırasında toz bulutu

oluşumunu en aza indirir
 

Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye (2019, Şubat 14)



Özellikler

A+AA enerji sınıfı

Sert zeminlerde temizlik performansı, toz tutma ve enerji verimliliği için A+
sınıfı dereceyle tam performans sunmak üzere tasarlandı.

Sert zeminlerde popüler tercih

Bu elektrikli süpürge sert zeminlerde A sınıfı temizlik performansı sunar. Bu
sayede kullanıldığı alanda toz bırakmaz.

Güçlü siklonik hareket

Özel PowerCyclone 8 teknolojisi, tozu ayırmak için havayı siklonik hazne
içinde ivmelendirir. Güçlü dönme hareketi, fark yaratan temizlik sonuçları için
hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır.

TriActive LED yolu aydınlatır

Özel TriActive LED başlık, zemin ışığı teknolojisi sayesinde gizli tozları ortaya
çıkarır. Benzersiz kauçuk kapaklar, fırçasız başlığa saç dolaşmasını engeller.

Derinlemesine temizlik
CarpetClean başlık, en zorlu halı temizliklerine uygundur ve yumuşak
zeminlerdeki tozları temizler.

CarpetClean

CarpetClean derinlemesine temizlik için idealdir, bu başlık en zorlu halı
temizleme işleri için uygundur ve yumuşak zeminlerde tozları güçlü bir şekilde
toplar.

Otomatik açılma kapanma ile sessiz temizlik deneyimi

Akıllı teknolojisi sayesinde bir mobilyayı hareket ettirmek veya telefonunuzu
açmak için durduğunuzda elektrikli süpürge otomatik olarak durur, sesi keser
ve enerji tasarrufu sağlar.

Alerji Filtresi

Temiz hava filtresi sistemimiz, alerjiye hassas ve daha yüksek hijyen
seviyelerine ihtiyaç duyan kişiler için polen, hayvan tüyleri ve ev tozları dahil
olmak üzere ince tozları %99,9 oranında hapseder.

Kolay toz boşaltma

Ergonomik uca benzer şekilde tasarlanan toz haznesi sayesinde toz etrafa
dökülmeden kolaylıkla boşaltılır.

Sorunsuz toz boşaltma işlemi için NanoClean

Yenilikçi NanoClean teknolojisi ve ergonomik uca benzer şekli sayesinde toz,
haznenin en alt kısmında kalır ve toz bulutu oluşumu, yapışma veya dökülme
olmadan boşaltılır.
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Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün
içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Performans
Hava akımı (maks.) 27 l/s
Yıllık enerji tüketimi 26,7 kW·s
Giriş gücü (IEC) 650 W
Ses gücü seviyesi 75 dB
Vakum (maks.) 17 kPa

Kullanım
Çalışma yarıçapı 11 m
Taşıma kolu Üst ve ön kısım
Kordon uzunluğu 8 m
Boru tipi Alüminyum 2-P teleskopik boru
Tekerlek tipi Lastik
Boru bağlantısı SmartLock
Güç kontrolü Elektronik çalışan cihaz

Tasarım
Renk Kot mavisi

Filtreleme
Toz kapasitesi 2,2 L
Boşaltma filtresi Alerji filtresi
Motor filtresi Uzun ömürlü yıkanabilir filtre

Başlıklar ve aksesuarlar
Dahili aksesuarlar Aralık temizleme aparatı

2'si 1 arada fırça/küçük başlık

Ek başlık Halı Temizleme başlığı
Standart başlık TriActive LED başlık

Sürdürülebilirlik
Ambalaj > %90 geri dönüşümlü malzeme
Kullanım kılavuzu %100 geri dönüşümlü kağıt

Ağırlık ve boyutlar
Ürünün boyutları
(UxGxY)

506 x 310 x 317 mm

Ürün ağırlığı 6,2 kg
Ambalaj boyutları
(UxGxY)

595 x 400 x 352 mm

Ambalaj boyutları
Yükseklik 35,00 cm
Genişlik 40,00 cm
Derinlik 60,00 cm
Net ağırlık 9,45 kg
Brüt ağırlık 11,28 kg
EAN 08710103869719
Birlikte verilen ürün
sayısı

1

Menşei TR
Armonize Sistem
Kodu

850811
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* Avrupa'da en çok satan 2400 Watt gücündeki 10 elektrikli süpürgeyle karşılaştırılan toz toplama sonuçları. EN 60312-1/2013 standartlarınca Şubat/Nisan 2014 tarihlerinde
bağımsız test kuruluşu tarafından test edildi
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