
 

 

Philips SpeedPro Aqua
Brezžični pokončni sesalnik

180° nastavek za sesanje
18 V, do 40 min
3 v 1: ses., mokro čiš., roč. ses.
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vi brezžični sesalnik SpeedPro Aqua omogoča hitro sesanje z izjemnim dosegom, tudi 
 najzahtevnejših mestih. Če je opremljen s 180-stopinjskim sesalnim nastavkom za 
tančno odstranjevanje smeti in edinstvenim sistemom sesanja in mokrega čiščenja.

Nemoteno čiščenje 3 v 1
• Sesanje, mokro čiščenje in ročno sesanje, odstranit do 99 % bakterij
• Za več vrst umazanije, z AquaBoost za trdovratno umazanijo
• Do 40 minut zmogljivega čiščenja z 18 V litij-ionskimi baterijami
• Vgrajena ročna enota, ozki nastavek in krtača
• Hiter doseg povsod, tudi pod nizkim pohištvom
• Posodo s prahom lahko zaradi edinstvene oblike izpraznite brez nastanka prašne meglice

Hitro čiščenje z izjemnim dosegom
• Dve nastavitvi hitrosti za različne vrste tal in umazanije
• Zajame do 98 % prahu in umazanije v posamezni potezi

Visoka hitrost zraka za dolgotrajno zmogljivost
• Motor PowerBlade je izdelan za močan pretok zraka
• Tehnologija PowerCyclone 7 skrbi za dolgoročno ohranjanje visoke učinkovitosti
• Pralni filter dlje zagotavlja močan pretok zraka*



 180° nastavek za sesanje

180-stopinjski sesalni nastavek je zasnovan za 
natančno in učinkovito odstranjevanje do 98 % 
prahu in umazanije v posamezni potezi na vseh 
vrstah tal, tudi na težje dosegljivih mestih.

Dve nastavitvi hitrosti

Dve nastavitvi hitrosti za različne vrste tal in 
umazanije.

Sistem sesanja in mokrega čiščenja

Edinstven sistem sesanja in mokrega čiščenja 
pomaga odstraniti do 99 % bakterij v eni potezi. 
Nadzorovano sproščanje vode ohranja 
optimalno vlažnost med čiščenjem vseh vrst 
trdih tal. Krpe iz mikrovlaken lahko operete 
ročno ali v pralnem stroju.

AquaBoost

Način AquaBoost za hitrejše čiščenje 
trdovratnejše umazanije.

Do 40 minut uporabe

Zelo učinkovite 18 V litij-ionske baterije 
zagotavljajo do 40 minut uporabe v normalnem 
načinu in 20 minut v turbo načinu pred 
ponovnim polnjenjem.

Vgrajeni nastavki

Nastavki so preprosti za uporabo z enim 
klikom. S snemljivo ročno enoto postane 
SpeedPro dve napravi v eni. Nastavek s ščetko 
je vgrajen v kanal, da je vedno pri roki za 
čiščenje stropov in polic.

Hiter doseg povsod

SpeedPro je prilagodljiv in preprost za 
upravljanje. Posoda s prahom je na vrhu, kar 
omogoča nižji kot in se lahko celo popolnoma 
splošči na tla, da lahko dosežete pod nizkim 
pohištvom.

Motor PowerBlade

Motor PowerBlade je zasnovan za močan 
pretok zraka in omogoča zmogljivo in natančno 
zajemanje pri šobi.

PowerCyclone 7

Tehnologija PowerCyclone 7 takoj ločuje prah 
od zraka in tako dlje časa ohranja zmogljivo 
delovanje.
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Značilnosti
Brezžični pokončni sesalnik
180° nastavek za sesanje 18 V, do 40 min, 3 v 1: ses., mokro čiš., roč. ses.



Datum izdaje 2021-10-16

Različica: 1.1.1

EAN: 08 71010 39783 98

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com
Zasnova
• Značilnosti zasnove: 3-in-1
• Barva: Kraljevsko temna modra

Teža in dimenzije
• Teža izdelka: 2,1 kg

Zmogljivost
• Vrsta baterije: Li-Ion
• Glasnost: 80 dB
• Napetost baterije: 18 V
• Čas polnjenja: 5 hr
• Čas delovanja: 40 min
• Čas delovanja (turbo): 22 min
• Pretok zraka (najv.): Do 800 l/min
• Velikost očiščene površine na zbiralnik: 60 m²

Uporabnost
• Ročaj za prenašanje: Top

• Zmogljivost zbiralnika za čisto vodo (največ): 
0.28 L

• Čistilna sredstva, ki jih je mogoče uporabiti: clear 
detergent or just water

• Vrsta kolesc: Rubber

Nastavki in dodatki
• Standardni nastavek: Vacuum and Mop
• Priložena dodatna oprema: AC power adaptor, 

Crevice tool, Micro fiber pad, Integrated brush, 
Wall-mount docking, Water tank

• Dodaten nastavek: 180° suction nozzle

Trajnost
• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Filtriranje
• Zmogljivost za prah: 0,4 L
• Filter motorja: Washable filter*
•

FC6718/01

Specifikacije
Brezžični pokončni sesalnik
180° nastavek za sesanje 18 V, do 40 min, 3 v 1: ses., mokro čiš., roč. ses.

* Za optimalno delovanje filter perite ročno na 2 tedna. Stiskajte ga, 
dokler voda ni čista. Pred ponovno uporabo ga sušite 24 ur.
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