
Vysávač s vreckom

Performer

 
2000 W

Sací výkon 500 W

Umývateľný filter HEPA 13

 
FC9170/07

Doposiaľ najvyšší sací výkon
Sací výkon 500 wattov pre čistenie bez námahy

Špeciálna edícia vysávača Philips Performer FC9170/07 je oslavou 40 rokov výroby zariadení značky Philips na

starostlivosť o podlahu. Okrem novej titánovej farby oslavujeme aj praktickou 5-dielnou súpravou na čistenie

auta, ktorú pribaľujeme ako darček ku každému produktu špeciálnej edície Performer.

Lepšie čistenie

2200 wattový motor generujúci max. sací výkon 500 W

Vysokoúčinný antialergický systém

Tesnenie HEPA AirSeal a filter HEPA 13

Ocenenie Pečať kvality ECARF za spoľahlivé výsledky

Dlhotrvajúce zachytávanie prachu

s-bag XXL s kapacitou 4 litre umožňuje dlhodobý výkon

Ľahké čistenie dokonca aj v okolí nábytku

Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Vychutnajte si pohodlie čistého auta

Darčeková taška so súpravou na čistenie do auta



Vysávač s vreckom FC9170/07

Hlavné prvky Technické údaje

Účinné čistenie

Vysokoúčinný 2200 W motor generujúci sací

výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky

čistenia

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13

Tento vysávač Philips bol navrhnutý tak, aby

všetok nasávaný vzduch prešiel pred

vyfúknutím cez umývateľný filter HEPA 13

(99,95 % filtrácia). Neunikne ani zrnko prachu.

s-bag XXL s kapacitou 4 litre

Takáto veľká kapacita vrecka na prach

umožňuje jeho optimálne využitie, čo

znamená, že nemusíte vrecko na prach

vymieňať tak často.

Hubica Tri-Active

Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3

rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší

otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie

častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku

vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní

maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú

prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.

Súprava na čistenie do auta

Každý vysávač špeciálnej edície Performer sa

dodáva s darčekovou taškou obsahujúcou

súpravu na čistenie do auta. Táto kompletná

súprava nástrojov sa dá skvele využiť na

čistenie automobilu. Súprava obsahuje rôzne

špeciálne hubice na rozličné povrchy v

automobile. Všetky hubice možno jednoducho

nasadiť na produkty špeciálnej edície

Performer. K nástrojom patria čistiaca rukavica

z mikrovlákna, nastaviteľná kefa, extra dlhý

štrbinový nástavec, univerzálna hubica a

špeciálna hubica na čalúnenie.

Dizajn

Farba: Titanium

Filtrácia

Typ prachového vrecka: s-bag

Výstupný filter: Umývateľný filter Ultra Clean

Air HEPA 13

Kapacita na prach: 4 l

Tesnenie HEPA AirSeal: áno

Hubicee a príslušenstvo

Bežná hubica: Hubica Tri-Active

Pribalené príslušenstvo: Kefa, Štrbinová

hubica, Malá hubica

Uskladnenie príslušenstva: Na rukoväti

Výkon

Prietok vzduchu (max): 47 l/s

Príkon (IEC): 2000 W

Vstupný výkon (max): 2 200 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 78 dB

Sací výkon (max): 500 W

Vákuum (max): 34 kPa

Použiteľnosť

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu

Indikátor plného vrecka na prach: áno

Kazeta Clean Comfort: áno

Pripojenie trubice: Jednoduché uvoľnenie

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Typ koliesok: Guma

Akčný rádius: 12 m

Dĺžka kábla: 7 m

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 6,3 kg

Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 320 x

280 mm
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