
 

 

Philips PowerPro Aqua
Bezšnúrový tyčový vysávač

3 v 1
Vysáva a umýva jedným ťahom
25,2 V

FC6408/01
Vysávanie a umývanie jedným ťahom

Vždy poruke na upratanie každodenného neporiadku
Nový bezšnúrový vysávač (25,2 V) PowerPro Aqua je výkonnou pomôckou spájajúcou 3 funkcie, 
ktorá si poradí s každodenným neporiadkom. Bezvreckový vysávač na podlahy, ručný vysávač na 
povrchy, ako sú gauče, stoličky či rohy, a systém na umývanie podláh na mokré nečistoty.

Vďaka vysávaniu a umývaniu vyčistí každodenný neporiadok
• Technológia PowerCyclone pre vysoký výkon pri vysávaní
• Nový systém umývania podláh s optimálnou úrovňou vlhkosti na tvrdé podlahy
• Ručný vysávač na vysávanie nábytku a ťažko dostupných rohov
• Hubica TriActive Turbo pre výkonné čistenie kobercov
• Technológia 3-vrstvového filtra zachytáva mikročastice

Vždy poruke a praktický na každodenné použitie
• Bezšnúrové čistenie: voľnosť pohybu a čistenia kdekoľvek
• Bezvreckový: zásobník na prach vyprázdnite jedným krokom – jednoducho a hygienicky
• Výkonná 25,2 V lítium-iónová batéria poskytuje 1 hodinu čistenia
• Rýchlo nasaditeľný systém umývania podláh na mokré čistenie
• Vysoká ovládateľnosť a nízka hmotnosť pre jednoduchú manipuláciu



 3-vrstvový filter

3-vrstvový umývateľný filter dokáže zachytiť 
viac ako 90 % alergénov, ako je peľ, chlpy 
domácich zvierat a prach, vďaka čomu zlepšuje 
čistotu vzduchu.

Bezvreckový

Vďaka novému bezvreckovému vysávaču 
PowerPro Aqua môžete odstrániť prach 
z nádoby bez toho, aby ste sa dotkli nečistôt.

Čistenie bez zbytočných káblov

S bezkáblovým vysávačom môžete vysávať 
kdekoľvek a na akomkoľvek type podlahy.

Zabudovaný ručný vysávač

Ručný vysávač na vysávanie nábytku a ťažko 
dostupných rohov

Ľahký a ovládateľný

Nový vysávač PowerPro Aqua je zárukou 
vysokej ovládateľnosti a nízkej hmotnosti pre 
jednoduchú manipuláciu.

Jednoducho nasaditeľný systém 
umývania podláh

Vďaka magnetom na oboch stranách sa systém 
umývania podláh jednoducho upevňuje a skladá 
z hubice.

Inovatívny systém umývania podláh

Jedinečný systém umývania podláh reguluje 
uvoľňovanie vody, aby zaručil optimálnu 
úroveň vlhkosti počas umývania všetkých 
typov tvrdých podláh. Podložky z mikrovlákna* 
možno prať v rukách alebo v práčke.

Technológia PowerCyclone

Technológia PowerCyclone prináša vysoký 
výkon pri vysávaní každým ťahom. Vzduch sa 
do systému PowerCyclone nasáva rýchlo 
a ďalej sa zrýchľuje cez zakrivený vzduchový 
kanál, čím sa efektívne oddeľuje vzduch od 
prachu.
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Hlavné prvky
Bezšnúrový tyčový vysávač
3 v 1 Vysáva a umýva jedným ťahom, 25,2 V
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Výkon
• Typ batérie: Lítium-iónová
• Napätie batérie: 25,2 V
• Čas nabíjania: 5 hodina(y)
• Prvok na mokré čistenie: Jedinečný systém 

umývania podláh
• Čas prevádzky: 60 minúta(y)
• Plošné pokrytie na jednu nádobu: 50 m²
• Hladina akustického výkonu: 83 dB

Použiteľnosť
• Max. kapacita nádoby na čistú vodu: 0,2 l
• Vhodné čistiace prostriedky: číry čistiaci 

prostriedok alebo čistá voda

Dizajn
• Farba: Strieborná
• Dizajnové prvky: Zap./vyp.

Filtrácia
• Kapacita na prach: 0,6 l
• Výstupný filter: Penový filter
• Filtrovací systém: 3-vrstvová nemecká technológia

Hubicee a príslušenstvo
• Vrátane príslušenstva: Kefa 2 v 1, Napájací adaptér 

AC, Štrbinová hubica, 2 podložky z mikrovlákna
• Bežná hubica: Hubica TriActive Turbo

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný papier

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť produktu: 4,7 kg
•
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Technické údaje
Bezšnúrový tyčový vysávač
3 v 1 Vysáva a umýva jedným ťahom, 25,2 V

* Každých 6 mesiacov sa odporúča výmena. Súčasťou balenia sú 2 
podložky z mikrovlákna. Ak chcete zistiť, kde sa tieto mikrovláknové 
podložky dajú kúpiť, môžete navštíviť lokalitu www.philips.com.
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