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Curăţare profesională
cu o putere superioară de curăţare, de durată

Mulţumită noii tehnologii Cyclone Filter de la Philips, aspiratorul fără sac Marathon oferă o putere de aspirare de

durată. Designul său eficient şi motorul de 2000 W oferă cea mai mare putere de aspirare din categoria sa, fiind

şi cel mai silenţios aspirator fără sac disponibil.

Rezultate excelente la fiecare curăţare

Motor de 2000 W care generează o putere maximă de aspirare de 350 W

Filtru ciclonic performant pentru putere de aspirare de lungă durată

Curăţare uşoară chiar şi în jurul mobilierului

Capul de aspirare Tri-Active curăţă podeaua în trei moduri diferite

Capturează în interior praful şi alţi factori alergenici

Filtru HEPA 12 cu filtrare a prafului de 99,5%

Curăţare mai bună a podelelor dure

Capul Super Parquet elimină 3 x murdărie lipicioasă



Aspirator fără sac FC9204/01

Repere Specificaţii

Cap de aspirare Tri-Active

Capul de aspirare Tri-Active curăţă podeaua în

trei moduri diferite la o singură trecere.

Mulţumită articulaţiei duble şi canalului de

aspirare aerodinamic, eficienţa aspirării este

optimizată. Două perii laterale mătură praful şi

mizeria de pe lângă mobilă şi plintă, unde

tinde să se adune praful. Deschiderea mai

mare din vârful capului de aspirare aspiră cu

uşurinţă particule mari cum sunt bucăţile de

hârtie, agrafele, firimiturile şi scamele.

Specificaţii generale

Model: Super Parquet

Accesorii

Cap de aspirare special: Cap de aspirare

Super Parquet

Accesorii: Perie, accesoriu pt. spaţii înguste,

cap mic

Depozitare accesoriu: Punte

Motor

Putere de intrare maximă: 2000 W

Putere de intrare IEC: 1800 W

Putere maximă de aspirare: 350 W

Flux de aer: 40 l/s

Vid: 30 kPa

Specificaţii aspirator

Control electronic al energiei

Nivel de zgomot Lc IEC: 76 dB

Filtru de evacuare: Super Clean Air HEPA

HEPA AirSeal: na

Cap de aspirare standard: Cap de aspirare

Tri-Active

capacitate praf: 2 L

Rază de acţiune: 12 m

Lungime cablu: 9 m

Tub: Tub telescopic din metal emailat

Cuplare: buton

Asistenţă pentru aşezare/depozitare:

Aşezare

Mâner: Tabel de pagini

Greutate: 7,2 kg

Material roţi: Cauciuc

Design

Culori: Negru
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