
 

 

Philips ErgoFit
Bezsáčkový vysavač

AutoClean
Pro všechny podlahy

FC9262/01
Maximální komfort, minimální úsilí

Pohodlnější pozice při vysávání, až o 70 % méně ohýbání
Pociťte úlevu, kterou vám přináší pohodlnější pozice. Při použití tohoto vysavače se 
ohýbáte o hodně méně a užijete si většího pohodlí.

Omezuje přetěžování zad a zápěstí
• Jedinečná ergonomicky navržená rukojeť PostureProtect

Změna ovládání bez ohýbání
• Ovládání konečky prstů na rukojeti

Snadné ovládání
• Otočná přípojka hadice pro snazší ovládání

Vynikající sací výkon
• Motor o příkonu 2000 W vytváří max. sací výkon 375 W

Snadné udržování optimálního výkonu
• Automatický systém čistění filtru



 Rukojeť PostureProtect

Patentovaná rukojeť PostureProtect nabízí 4x lepší 
pozici těla. Omezuje nutnost se při vysávání ohýbat a 
poskytuje oporu zápěstí v pohodlnější poloze. Obě 
rukojeti usnadňují ovládání a vysavač můžete 
regulovat pomocí konečků prstů.

Ovládání konečky prstů

Pomocí tlačítek na rukojeti můžete vysavač snadno 
ovládat bez ohýbání!

Otočná přípojka hadice

Tato hadice je vybavena otočnou přípojkou 
k rukojeti, která usnadňuje ovládání vysavače 
a pomáhá zabraňovat namáhání zápěstí.

Automatické čistění filtru

Snadné udržování optimálního výkonu pouze 
stisknutím jediného tlačítka. Tento automatický 
systém čištění filtru vyčistí filtr, aniž byste se museli 
dotknout jakýchkoli nečistot.

Vynikající čisticí síla

Velmi účinný motor o příkonu 2 000 W vytváří 
maximální sací výkon 375 W.

Výjimečně tichý chod

Úroveň hluku tohoto výrobku je ve své třídě velmi 
nízká.
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Specifikace
Design
• Barva(y): Tmavě fialová
• Model: AutoClean pro všechny podlahy
• Materiál: Luxe

Motor
• Max. příkon: 2000 W
• Příkon IEC:: 1800 W
• Maximální sací výkon: 375 W
• Proud vzduchu: 37 l/s
• Vakuum: 33 kPa

Specifikace vysavače
• Úroveň hluku Lc IEC: 76 dB
• Držadlo: Rukojeť PostureProtect
• Elektronické ovládání napájení: Ano, na rukojeti
• Těsnění HEPA: Ano
• Výstupní filtr: Omyvatelný filtr HEPA 13 (FC8038)
• Cyklónový filtr: HEPA 10, Gore-Tex
• Cyklónové čištění filtru: Systém AutoClean
• Trubice: Kovová třídílná teleskopická trubice
• Kapacita pro prach: 1,5 l
• Spojení: Spojení pomocí tlačítka
• Rukojeť pro přenášení: Horní
• Kolečka: Měkká gumová
• Délka šňůry: 8 m
• Akční rádius: 11 m
• Pomůcky pro ukládání: Ano
• Hmotnost: 7,9 kg

Příslušenství
• Hubice: Hubice Tri-Active
• Příslušenství: Kartáč, štěrbina a malá hubice
• Prostor pro příslušenství: U rukojeti
•
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