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Profesionálne čistenie
pomocou vysokého čistiaceho výkonu, ktorý trvá a trvá

Vďaka novej unikátnej cyklónovej filtračnej technológii od spoločnosti Philips poskytuje bezvreckový vysávač

Marathon trvalý sací výkon. Jeho efektívny dizajn a 2 000 W motor umožňujú najvyšší sací výkon vo svojej

kategórií a je tiež najtichším dostupným bezvreckovým vysávačom.

Dôkladné výsledky čistenia po celú dobu

2000 W motor vytvára 350 W max. sací výkon

Vysokovýkonný cyklónový filter pre stály sací výkon

Ľahké čistenie dokonca aj okolo nábytku

Hubica TriActive čistí vašu podlahu tromi rôznymi spôsobmi

Zachytí prach a alergény a udrží ich vnútri

Filter HEPA 12 s 99,5% filtráciou prachu

Lepšie čistenie tvrdých podláh

Hubica Super Parquet odstráni trojnásobne viac priľnavej špiny



Bezvreckový vysávač FC9204/01

Hlavné prvky Technické údaje

Nástavec Tri-Active

Nástavec Tri-Active vyčistí vašu podlahu tromi

rôznymi spôsobmi jediným pohybom. Vďaka

dvojitému zaveseniu a aerodynamicky

navrhnutému saciemu kanálu sa nestratí nič zo

sacieho výkonu. Bočné kefy zmetú prach a

špinu tesne okolo nábytku a podlahových líšt,

kde sa nadmerne zhromažďuje. Veľký otvor

nástavca ľahko nasaje aj väčšie častice, ako sú

kúsky papiera, sponky na papier, omrvinky a

perie.

Všeobecné špecifikácie

Model: hubica Super Parquet

Príslušenstvo

Špeciálny nástavec: Hubica Super Parquet

Príslušenstvo: Kefa, štrbinový nástavec a

malý nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Mostík

Motor

Max. vstupný výkon: 2000 W

IEC vstupný výkon: 1800 W

Max. sací výkon: 350 W

Prietok vzduchu: 40 l/s

Vákuum: 30 kPa

Špecifikácia vysávača

Elektronické ovládanie výkonu

Hladina hlučnosti Lc IEC: 76 dB

Výstupný filter: Filter Super Clean Air HEPA

Tesnenie HEPA AirSeal: NA

Bežný nástavec: Nástavec Tri-Active

Kapacita na prach: 2 l

Akčný rádius: 12 m

Dĺžka kábla: 9 m

Trubica: Kovová lakovaná teleskopická trubica

Spojovanie: Tlačidlo

Pomocník pri parkovaní a odkladaní:

Parkovanie

Rukoväť: Horná časť

Hmotnosť: 7.2 kg

Materiál koliesok: Guma

Dizajn

Farba(y): Čierna
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