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Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
Απορροφητική ισχύς 500W για εύκολο καθάρισμα

Η Philips γιορτάζει 40 χρόνια εμπειρίας στον καθαρισμό δαπέδων με την επετειακή έκδοση Special Edition Performer FC9170/07.

Εκτός από το νέο χρώμα τιτανίου, κάθε μοντέλο Special Edition Performer συνοδεύεται από ένα πρακτικό κιτ καθαρισμού

αυτοκινήτου 5 τεμαχίων.

Τέλειο καθάρισμα

Μοτέρ 2200 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt

Αποτελεσματικό αντιαλλεργικό σύστημα

Φίλτρο HEPA AirSeal και πλενόμενο φίλτρο HEPA 13

Σφραγίδα ποιότητας ECARF για αξιόπιστα αποτελέσματα

Συλλογή σκόνης με μεγάλη διάρκεια

Σακούλα s-bag XXL 4 λίτρων για απόδοση μεγάλης διάρκειας

Εύκολη χρήση ακόμα και γύρω από έπιπλα

Πέλμα TriActive με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Απολαύστε το αυτοκίνητό σας καθαρό

Δώρο τσάντα με κιτ καθαρισμού αυτοκινήτου



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC9170/07

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ισχυρό καθάρισμα

Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2200 Watt παράγει

μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt για τέλεια

αποτελέσματα καθαρισμού.

Φίλτρο HEPA AirSeal, HEPA 13

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα της Philips έχει σχεδιαστεί

με τέτοιο τρόπο ώστε όλος ο αέρας που εισέρχεται

να περνάει από το πλενόμενο φίλτρο HEPA 13

(φιλτράρισμα 99,95%) πριν την εξαγωγή του. Δεν

υπάρχει πιθανότητα διαφυγής.

Σακούλα s-bag XXL 4 λίτρων

Αυτή η σακούλα μεγάλης χωρητικότητας σάς

επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα

συλλογής σκόνης, και συνεπώς να αλλάζετε σακούλα

λιγότερο συχνά.

Πέλμα TriActive

Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3

τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο

άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα

κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού,

χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο

πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν

σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Κιτ καθαρισμού αυτοκινήτου

Κάθε μοντέλο Special Edition Performer συνοδεύεται

από μια τσάντα δώρο που περιέχει ένα κιτ

καθαρισμού αυτοκινήτου. Αυτό το ολοκληρωμένο σετ

εργαλείων είναι ιδανικό για τον καθαρισμό του

αυτοκινήτου σας. Το κιτ περιλαμβάνει ειδικά πέλματα

για τις ιδιαίτερες επιφάνειες του αυτοκινήτου. Όλα

τα πέλματα τοποθετούνται και αφαιρούνται

πανεύκολα από την Special Edition Performer. Στα

εργαλεία περιλαμβάνεται ένα γάντι καθαρισμού από

μικροΐνες, μια ρυθμιζόμενη βούρτσα, ένα μακρύ

εξάρτημα για κοιλότητες, ένα πέλμα γενικής χρήσης

και ένα ειδικό πέλμα για την ταπετσαρία του

αυτοκινήτου σας.

Σχεδιασμός

Χρώμα: Τιτάνιο

Φιλτράρισμα

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag

Φίλτρο εξόδου αέρα: Πλενόμενο φίλτρο Ultra Clean

Air HEPA 13

HEPA AirSeal

Χωρητικότητα σκόνης: 4 l

Πέλματα και εξαρτήματα

Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive

Αξεσουάρ: Βούρτσα, Eξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό

πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Στη λαβή

Απόδοση

Ροή αέρα (μέγ.): 47 l/s

Iσχύς εισόδου (IEC): 2000 W

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 2200 W

Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 78 dB

Απορροφητική ισχύς (μεγ.):

500 W

Απορρόφηση (μέγ.): 34 kPa

Χρηστικότητα

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τεμαχίων

Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Κασέτα Clean Comfort

Σύνδεση σωλήνα: Εύκολη αποσύνδεση

Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής

Τύπος τροχών: Καουτσούκ

Ακτίνα δράσης:

12 m

Μήκος καλωδίου: 9 m

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 6,3 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 500 x 320 x

280 χιλ.
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