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A csend ereje
Kíméletlen a porral szemben, kellemes a fülnek

Élvezze a nyugodt, zavartalan otthonlétet a Philips SilentStar készülékkel. Az

egyedülálló SilentStar szívófejjel rendelkező porszívó kiválóan tisztít, minimális zaj

mellett.

Minimális zaj, maximális szívóerő

Optimális teljesítmény és alacsony zajszint a SilentSeal-nek köszönhetően

Az aerodinamikus légcsatorna a zajt 70 dB értékre halkítja

Alacsony energia fogyasztás, nagy teljesítmény

1250 wattos HD-motor 2000 Watt teljesítménnyel*

Igazán hatékony antiallergén rendszer

HEPA AirSeal szigetelés és mosható HEPA 13 szűrő

ECARF minőséget tanúsító pecsét, a megbízható eredmény jelképe

Egyszerűen használható a ház minden pontján

A két kényelmes hordfogantyú fokozott kényelmet biztosít



Porzsákos porszívó FC9302/02

Fénypontok

SilentSeal szívófej

A SilentSeal szívófej optimális teljesítményt

biztosít mind az alacsony zajszint elérésben,

mind a poreltávolítás területén. A WesselWerk

gyártotta, hatékony légáramlás érdekében

optimális záródással, hogy a lehető legjobb

tisztítási eredményt garantálja.

Aerodinamikus légcsatorna

A különleges kialakítású légcsatornában a

levegő akadálytalanul áramlik, ami minimális

zajszintet eredményez. A speciális

motorfelfüggesztés a lehető legalacsonyabb

szintre csökkenti a rezgést.

Új 1250 wattos HD-motor

A rendkívül erős, 1250 wattos HD- (High

Density, nagy sűrűségű) motor legfeljebb 400

Watt szívóerőt termel, azaz 30%-kal

alacsonyabb energiafogyasztással garantálja

ugyanazt a tisztítási teljesítményt, mint egy

2000 wattos készülék.*

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő

Ezt a Philips porszívót úgy tervezték, hogy az

összes beáramló levegő áthalad a HEPA 13

szűrőn (99,95%-os szűrés), mielőtt kiáramlik.

Innen nincs menekvés!

Kényelmes fogantyúk

A porszívó nem csupán egy, hanem két

fogantyúval is rendelkezik. Ha a kerekein áll, a

tetején található fogantyú segítségével

felemelheti, és könnyedén, hajolgatás nélkül

mozgathatja a porszívót, amerre csak kívánja.

A készülék elején található második

fogantyúval kényelmesen hordozhatja

felegyenesedett állapotban is.

A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Kivitel

Szín: Égszínkék

Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag porzsák, zöld

Kimeneti levegőszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13

mosható szűrő

HEPA AirSeal szigetelés

Portartály kapacitása: 3,5 l

Szívófejek és tartozékok

Tartozékok: Kefe, Réstisztító szívófej, Kis

szívófej

Tartozékok tárolása: A markolaton

Normál szívófej: Alacsony zajszintű SilentSeal

szívófej

Teljesítmény

Légáram (max.): 42 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1250 W

Bemeneti teljesítmény (max.): 1250 W

Zajszint (Lc IEC): 70 dB

Szívóteljesítmény (max.): 400 W

Szívóerő (max.): 32 kPa

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Felhasználhatóság

Hordfogantyú: Felső és elülső

Clean Comfort kazetta

Csőcsatlakozás: Egyszerű kioldás

Porzsáktelítettség-jelző

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Csőtípus: Metál, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Hatósugár: 11 m

Vezetékhossz: 8 m

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 500 x 290

x 250 mm

Készülék tömege: 6,8 kg

* Philips belső mérés; 2010.
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