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Täielik jõudlus
Väiksem energiatarve

Uus Philipsi PowerLife tagab tänu kõrgel tasemel tolmu imemiseks mõeldud

ainulaadsele TriActive otsakule täieliku puhtuse.

Suurepärased puhastamistulemused

Energiatõhususe klass B

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

Ainulaadne kolm ühes toimega TriActive'i otsak

Sobib täiuslikult kodus lemmikloomakarvade eemaldamiseks

Turbohari sobib täiuslikult kodus lemmikloomakarvade eemaldamiseks

Mugavus

3 l tolmumaht ja s-kujuline tolmukott tagavad pikaaegse jõudluse

Tänu kergele alumiiniumtorule on puhastamine mugav

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka
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Esiletõstetud tooted

Energiatõhususe klass B

See tolmuimeja on valmistatud saavutama

täielikku jõudlust energiatõhususe klassi B

tingimuste kohaselt.

Turbohari

Turbohari võimaldab vaipade sügavpuhastust

ning karvade ja ebemete kiiret eemaldamist

vaipadelt. Pöörlev hari eemaldab aktiivselt

väikesed tolmuosakesed ja loomakarvad,

tagades parema puhastustulemuse.

3 l tolmumaht

3 l tolmukamber võimaldab maksimaalselt ära

kasutada klassikalise s-kujulise tolmukoti

potentsiaali, tagades pikaajalise jõudluse.

Alumiiniumist teleskooptoru

Tolmuimeja kerget alumiiniumtoru on kerge

kasutada ja kanda. Kaheosalise teleskooptoru

saab kerge vaevaga seadistada teie soovitud

kõrgusele.

Eriti pikk ergonoomiline käepide

Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav

kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub

kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka

raskesti ligipääsetavaid kohti.

A-klass kõva kattega põrandatel

See toode saavutab kõva kattega põrandatel

parima puhastusjõudluse, korjates üles 100%

tolmust!

TriActive'i otsak

TriActive'i otsak puhastab põranda ühe

pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1)

otsaku tipu suurem ava imeb kergesti

suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoog

läbi otsaku tagab maksimaalse

puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad

pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja

seinte lähedalt.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.



Tolmukotiga tolmuimeja FC8326/09

Spetsifikatsioon

Jõudlus

Energiatõhususe märgis: B.

Aastane energiatarve: 33,7 kW/h

Vaibapuhastusklass: E

Kõvakattega põrandate puhastusklass: A

Tolmutagastusklass: E

Helitugevus: 84 dB

Õhuvoog (max): 29,4 l/s l/s

Vaakum (max): 19,5 kPa

Sisendvõimsus (IEC): 750 W

Disain

Värvus: Tähesinine

Filtreerimine

Tolmukoti mudel: s-bag Classic Long

Performance

Väljalaskefilter: Mikrofilter

Mootorifilter: Mikrofilter

Tolmumaht: 3 l

Kasutatavus

Toru tüüp: Alumiiniumist 2-P teleskooptoru

Toruliitmik: Kooniline

Ratta tüüp: Plast

Kandesang: Eesmine

Tegevusraadius: 8 m

Juhtme pikkus: 5 m

Tolmukambri täitumise indikaator

Otsakud ja tarvikud

Tavaline otsak: TriActive'i otsak

Lisaotsak: Kõvakattega põranda otsak,

Turbohari

Komplektisolevad tarvikud: Piluotsak, Väike

otsak

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 4,2 kg

Toote mõõtmed (p x l x k): 406 x 282 x

220 mm
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