
 

 

„Philips“ ErgoFit
Siurblys be maišelio su 
„PostureProtect“ rankena

Automatinis valymas
„AnimalCare“ Nuotolinis 
valdymas

FC9264/01
Didžiausias komfortas, mažiausiai pastangų

Mėgaukitės geresne laikysena iki 70 % mažiau pasilenkdami
Pajauskite palengvėjimą dėl geresnės laikysenos! Valydami šiuo dulkių siurbliu turėsite 
žymiai mažiau pasilenkti, todėl jausite didesnį komfortą.

Padeda apsaugoti nugarą ir riešus nuo apkrovos
• Ergonomiškai sukurta rankena „PostureProtect“

Valdykite nepasilenkdami žemyn
• Valdymas rankenoje pirštų galiukais

Lengvas valdymas
• Sukamoji žarnos dalis lengviau manevruoti

Ypatinga siurbiamoji galia
• 2000 W variklis generuoja maks. 375 W siurbimo galią

Paprastai nustatykite optimalią siurbimo galią
• Automatinė filtro valymo sistema



 Rankena „PostureProtect“

Patentuota „PostureProtect“ rankena siūlo 4x 
geresnę kūno padėtį: nereikia susilenkti, kai valoma, 
ji palaiko riešą patogioje padėtyje, rankenos juda labai 
laisvai, jūs reguliuojate siurblį vos pirštų galais.

Valdymas pirštų galiukais

Mygtukais ant rankenos lengvai valdykite savo siurblį 
– ir nesusilenkite!

Sukamoji žarnos dalis

Ši žarna turi prijungimo prie rankenos antgalį ir 
leidžia laisvai manevruoti mažiau įtempiant riešą.

Ypatinga siurbiamoji galia

Labai efektyvus 2000 W variklis generuoja maks. 375 
W siurbimo galią.

Automatinis filtro valymas

Paprastai, vienu mygtuko paspaudimu, nustatykite 
optimalią siurbimo galią. Ši automatinė filtro valymo 
sistema filtrą išvalo neliesdama dulkių.

Ypač tylus

Šio gaminio skleidžiamo garso lygis tarp savo 
kategorijos gaminių labai žemas.
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Specifikacijos
Konstrukcija
• Spalva: Baklažano
• Medžiaga: „Luxe“

Filtravimas
• Dulkių tūris: 1,5 l
• Išmetimo filtras: „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras
• Filtravimo sistema: „AutoClean“ sistema
• Filtro tipas: „Gore-Tex HEPA 10“
• „HEPA AirSeal“

Antgaliai ir priedai
• Priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
• Priedų laikymas: Ant rankenos
• Papildomas antgalis: „Turbo“ šepetys
• Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

Veiksmingumas
• Oro srovė (maks.): 37 l/s
• Įeinanti energija (IEC): 1800 W
• Įeinanti energija (maks.): 2000 W
• Triukšmo lygis (Lc IEC): 76 dB
• Siurbimo galia (maks.): 375 W
• Siurbimas (maks.): 33 kPa

Naudojimo trukmė
• Veikimo spindulys: 12,5 m
• Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje
• Laido ilgis: 9 m
• Vamzdžio sujungimas: Mygtukas
• Rankena: Rankena „PostureProtect“
• Energijos tiekimo valdymas: Elektronika rankenoje
• Vamzdžio tipas: Aliumininis 3 dalių teleskopinis 

vamzdis
• Su ratukais: Guma

Svoris ir matmenys
• Gaminio svoris: 7,9 kg
•
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