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„HomeCare“

 
FC8606/01

Didžiausia valymo jėga už jūsų pinigus

Šio galingo 1800 W dulkių siurblio siurbimo galia – mažiausiai 350 W! Šiame modelyje yra „Reach & Clean“

antgalis, 5 sluoksnių filtravimo sistema su HEPA filtru, „Clean Comfort Cassette“ ir ypač ilgas laidas.

Didelis valymo galingumas

1800 vatų variklis generuoja maks. 350 vatų siurbiamąją galią

Higieniškas dulkių surinkimo maišelio sunaikinimas

Unikali „Clean Comfort Cassette“, kad nereikėtų prisiliesti prie dulkių

Specialus antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms

„Reach & Clean“ antgaliu pasieksite siauriausias vietas

Švarus oras jūsų namuose

„Super Clean Air HEPA 12“ filtras, 99.5% filtravimas



Dulkių siurblys su maišeliu FC8606/01

Ypatybės Specifikacijos

„Clean Comfort Cassette“

Išimant dulkių surinkimo maišelį iš „Philips“

dulkių siurblio dėl šios patentuotos sistemos

nėra kontakto su dulkėmis.

„Reach & Clean“ antgalis

Dėl naujoviškos „Reach & Clean“ antgalio

konstrukcijos galima pasiekti siauriausias

vietas, paprastai pasukant antgalio galvutę į

šoną, tuo pačiu padidinant siurbiamąją galią

40%. O visiškai apvertę antgalį, jūs greitai ir

lengvai padarysite jį tinkamą naudoti ne kietų

paviršių grindims, o kilimams ir patiesalams.

Konstrukcija

Spalva: Visiškai juoda

Filtravimas

Dulkių maišelio tipas: „S-bag“

Dulkių tūris: 3 l

Išmetimo filtras: Super Clean Air HEPA 12

filtras

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas

antgalis

Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko

Standartinis antgalis: „Reach & Clean“

antgalis

„Performance“

Oro srovė (maks.): 40 l/s

Įeinanti energija (IEC): 1600 W

Įeinanti energija (maks.): 1800 W

Triukšmo lygis (Lc IEC): 82 dB

Siurbimo galia (maks.): 350 W

Siurbimas (maks.): 30 kPa

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 10 m

„Clean Comfort Cassette“

Maitinimo laido ilgis: 7 m

Vamzdžio sujungimas: Mygtukas

Dulkių maišelio pilnumo indikatorius

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų

dalių teleskopinis vamzdis

Su ratukais: Plastikas
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