
Прахосмукачка без

торба

 

Super за паркет

 

FC9204/01

Професионално почистване
с голяма почистваща мощност, което издържа много дълго

Благодарение на новата Philips технология с филтър "Циклон", моделът без торбичка Marathon осигурява трайна смукателна

мощност. Ефективният дизайн и моторът от 2000 W осигуряват висока максимална смукателна мощност в неговата

категория, а това е и най-безшумната прахосмукачка без торбичка, предлагана на пазара.

Пълни резултати от почистването всеки път

2000-ватов мотор, произвеждащ макс. засмукваща мощност 350 W

Високопроизводителен филтър тип "циклон" за трайна мощност на засмукване

Лесно почистване, дори около мебели

Накрайникът Tri-Active почиства пода ви по 3 различни начина

Улавя праха и алергените

Филтър HEPA 12 с 99,5% филтриране на праха

По-добро почистване на твърди подове

Накрайник за паркет Super за 3 пъти повече залепнал прах



Прахосмукачка без торба FC9204/01

Акценти Спецификации

Многофункционален накрайник Tri-Active™

Накрайникът Tri-Active™ почиства пода ви по три

различни начина с едно единствено бързо движение.

Благодарение на двойния си шарнир и засмукващия

канал с аеродинамична конструкция, ефективността

на смукателната мощност е оптимизирана. Двете

странични четки изтриват прахта и замърсяванията

покрай мебелите и по подгъвите, където обикновено

се натрупва прах. А един по-голям отвор отпред на

накрайника засмуква с лекота по-едрите частици, като

парченца хартия, кламери, трохи и топки косми.

Общи спецификации

Модел: Супер за паркет

Аксесоари

Специален накрайник: Накрайник за паркет Super

Аксесоари: Четка, накрайник за фуги и малък

накрайник

Съхраняване на приставки: Мост

Двигател

Макс. входна мощност: 2000 W

Входна мощност по IEC: 1800 W

Максимална смукателна мощност: 350 W

Движение на въздуха: 40 л/сек.

Прахосмукачка: 30 kPa

Спецификации на прахосмукачката

Електронно управление на мощността

Ниво на доловимия шум Lc IEC: 76 dB

Изходящ филтър: Най-чист въздух HEPA

HEPA AirSeal: няма данни

Стандартен накрайник: Многофункционален

накрайник Tri-Active™

Вместимост за прах: 2 л

Радиус на действие: 12 м

Дължина на шнура: 9 м

Тръба: Метална лакирана телескопична тръба

Свързване: Бутон

Помощни принадлежности за съхранение:

Прибиране

Ръкохватка: Отгоре

Тегло:

7,2 кг

Материал на колелата: Гумен

Дизайн

Цвят (цветове): Черен
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