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Felejtse el a fáradságos takarítást
Extra hosszú vezeték, nincs szükség porzsákra

A porzsák nélküli Philips EasyClean porszívócsalád azoknak való, akik minimális

megterheléssel szeretnék végezni a takarítást.

Könnyen eltávolítja a piszkot és a port

Maximum 300 W szívóerővel rendelkező 1800 W-os motor

Tiszta levegő otthon

Super Clean Air HEPA 12 szűrő, 99,5%-os szűrőteljesítmény

Nagyobb tisztító hatás

Továbbfejlesztett cyclone a hosszantartó szívóerőért

Egyszerű poreltávolítás

A portartály könnyen kivehető és üríthető

Kiváló eredmény bármilyen padlófelületen

Tesztnyertes többfunkciós szívófej a teljes körű és kíméletes tisztítás érdekében



Porzsák nélküli porszívó FC8732/01

Fénypontok Műszaki adatok

1800 wattos motor

A Philips porszívó 1800 W-os motorja max.

300 W szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság

érdekében.

Super Clean Air HEPA 12 szűrő

A Super Clean Air HEPA 12 szűrő a

mikroszkopikus méretű allergének legalább

99,5%-át kiszűri.

Továbbfejlesztett cyclone

Az EasyClean továbbfejlesztett

centrifugálszűrője még több port szűr ki a

levegőből.

Könnyen üríthető portartály

A porzsák nélküli porszívó átlátszó

portartályában látható a padlóról eltávolított

szennyeződés, és egyszerűen megtalálhatók a

véletlenül felszippantott értékes tárgyak.

Többfunkciós szívófej

Ezzel a fogyasztói teszteken győztesként

szereplő többfunkciós szórófejjel minden

típusú padlófelület remekül tisztítható. Széles

levegőnyílása optimális légáramlást biztosít,

így a fal mentén is hatékony a tisztítás.

Speciális, dupla csuklós kialakítása biztosítja,

hogy a fej folyamatosan érintkezzen a talajjal,

és a legjobb tisztítóhatást biztosítsa. Ez a

Németországban, a WesselWerk által tervezett

és gyártott, kiemelkedő minőségű szívófej fém

talplemezzel rendelkezik, melyet a kemény

padlófelületeket, a réseket és a szőnyegeket

kíméletesen és tökéletesen megtisztító

kefesörték szegélyeznek.

Design

Szín: Hollófekete

Szűrőrendszer

Kimeneti levegőszűrő: Super Clean Air HEPA

12 szűrő

A szűrő típusa: Gore-Tex HEPA 10

Portartály kapacitása: 2 l

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Kefe, Réstisztító szívófej

Tartozékok tárolása: A csőbilincsen

Normál szívófej: Univerzális szívófej

Teljesítmény

Légáram (max.): 36 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1600 W

Bemeneti teljesítmény (max.): 1800 W

Zajszint (Lc IEC): 79 dB

Szívóteljesítmény (max.): 300 W

Szívóerő (max.): 29 kPa

Felhasználhatóság

Hordfogantyú: Felső és elülső

Csőcsatlakozás: Gomb

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes

teleszkópos cső

Keréktípus: Műanyag

Hatósugár: 10 m

Vezetékhossz: 8 m

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 6 kg

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 510 x 270

x 320 mm
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