
Dulkių siurblys be
maišelio

Marathon

 
2000 V

350 W siurbimo galia

HEPA 12 filtras

„Parquet“

 

FC9204/01 Profesionalus valymas
Didelė ilgai išliekanti valymo galia

Dėl naujos „Philips“ technologijos „Cyclone Filter“ dulkių siurblio be maišelio

„Marathon“ siurbimo galia duoda ilgalaikių rezultatų. Jos efektyvi konstrukcija ir

2000 W variklis sukuria šios kategorijos siurbliams labai didelę maksimalią

siurbimo galią, ir tai tyliausiai veikiantis siurblys iš visų šiuo metu parduodamų

siurblių be maišelio.

Kruopščiai valo visą laiką

2000 W variklis generuoja maks. 350 W siurbimo galią

Didelio galingumo cikloninis filtras ilgai išliekančiai siurbiamajai galiai

Viduje sulaiko dulkes ir alergenus

EPA 12 filtras su 99,5 % dulkių filtravimo sistema

Ypač kokybiškas kietų grindų valymas

Ypač efekt. antgalis parketui pašal. 3 k. daugiau kibių nešvar.

Lengva valyti net aplink baldus

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija



Dulkių siurblys be maišelio FC9204/01

Ypatybės Specifikacijos

„Super Parquet“ antgalis

„Super Parquet“ antgalis leidžia švariai išvalyti

bet kokio tipo grindis vienu braukimu ir jų

nepažeidžiant. Išnaudojus mikropluošto

nulemiamas susiurbimo galimybes bei

siurbimo galią be jokių valymo priemonių arba

šepečių gaunami patys optimaliausi rezultatai.

„TriActive“ antgalis

„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų

grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale

lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo

maksimalų valymo efektyvumą užtikrina

optimizuotas per antgalį einančio oro srautas.

3) Du šoniniai šepečiai gerai nuvalo dulkes ir

nešvarumus ties baldais ir sienomis.

Konstrukcija

Spalva: juoda

Filtravimas

Išmetimo filtras: Super Clean Air HEPA 12

filtras

Dulkių tūris: 2 l

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Šepetėlis, Siauras įrankis,

Mažas antgalis

Priedų laikymas: Ant rankenos

Papildomas antgalis: „Super Parquet“ antgalis

Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

„Performance“

Oro srovė (maks.): 40 l/s

Įeinanti energija (IEC): 1800 W

Įeinanti energija (maks.): 2000 W

Triukšmo lygis (Lc IEC): 76 dB

Siurbimo galia (maks.): 350 W

Siurbimas (maks.): 30 kPa

Naudojimo trukmė

Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje

Vamzdžio sujungimas: Mygtukas

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų

dalių teleskopinis vamzdis

Su ratukais: Guma

Veikimo spindulys: 12 m

Maitinimo laido ilgis: 9 m

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 7,2 kg
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