
 

Philips
Dulkių siurblys be maišelio

visoms grindims

FC8716/01
Valymas be pastangų

Naujasis „Philips“ be maišelio FC8700 diapazonas sukurtas tiems, kurie nori pasiekti 
kruopštaus valymo rezultatų minimaliomis pastangomis.

Lengvai pašalina dulkes ir nešvarumus
• 1800 W variklis su didžiausia 300 W siurbiamąja galia

Lengvas dulkių pašalinimas
• Dulkių surinkimo dėžę galima lengvai išimti ir ištuštinti

Lengva valyti net aplink baldus
• Trijų padėčių antgalis su unikaliu „trys viename“ veikimu

Švarus oras jūsų namuose
• „Super Clean Air HEPA 12“ filtras, 99.5% filtravimas
 



 Dulkių surinkimo dėžę galima lengvai 
išimti ir ištuštinti

Šiame aparate yra aiškiai matoma permatoma dulkių 
surinkimo dėžė, kurioje bus dulkės, surinktų nuo jūsų 
grindų; taip pat bus lengva rasti vertybes, kurios buvo 
atsitiktinai įtrauktos.

Trijų padėčių antgalis su unikaliu „trys 
viename“ veikimu

Šis unikalus antgalis, sukonstruotas aerodinamiškai, 
valyti maksimaliai efektyviai, turi šoninius šepetėlius 
pašalinti dulkes iš kampų ir nelygaus paviršiaus bei 
priekį, atvirą surinkti didesnes daleles. Taigi, 
kiekvienas pabraukimas suteikia staigų spindintį 
rezultatą!
FC8716/01

Ypatybės
• Elektroninis maitinimo valdymas: Pasukimas •
Bendrosios specifikacijos
• Modelis: visoms grindims

Priedai
• Specialus antgalis
• Priedai: Siauras, šepetys, mažas antgalis
• Priedų laikymas: Ant rankenos

Variklis
• Didžiausia įėjimo galia: 1800 W
• IEC įėjimo galia: 1600 W
• Didžiausia siurbiamoji galia: 300 W
• Oro srovė: 30 l/s
• Siurbimas dulkių siurbliu: 26,5 kPa

Dulkių siurblio specifikacijos

• Triukšmo lygis Lc IEC: 79 dB
• Išėjimo filtras: Ypač švarus oras HEPA12
• „HEPA AirSeal“: Nėra pasirinkimo
• Standartinis antgalis: Trijų padėčių antgalis
• Aktyvus kvapas: Nėra pasirinkimo
• Dulkių tūris: 2 l
• Veikimo spindulys: 10 m
• Laido ilgis: 7 m
• Vamzdis: Poliruotas mygtukas
• Sujungimas: Mygtukas
• Pastatymo / laikymo pagalba: Pastatymas
• Rankena: Viršus
• Ratai: Guma

Konstrukcija
• Spalva (-os): Sodri raudona
Specifikacijos
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