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„Trys viename“

Siurbia, plauna ir rankinis
siurblys

18 V

 

FC6405/01

Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
Visada po ranka, kad greitai sutvarkytumėte kasdienę netvarką

Naujasis belaidis (ličio jonų) „PowerPro Aqua“ yra galingas „trys viename“

įrenginys, kuris padės sutvarkyti kasdienę netvarką. Dulkių siurblys be maišelio

tinka visų tipų grindims, rankiniu dulkių siurbliu lengvai nuvalysite, pvz., sofų,

kėdžių paviršius ir išvalysite kampus, o drėgnojo valymo sistema išvalysite drėgną

purvą.

Siurbia ir išvalo, pašalina kasdienę netvarką

„PowerCyclone“ technologija – aukštos kokybės valymas

Nauja optimalaus drėgnumo drėgnojo valymo sistema, skirta visoms kietoms

grindims

Rankiniu siurbliu lengvai išvalysite baldus ir sunkiai pasiekiamus kampus

„TriActive“ turboantgalis – optimalūs kilimų valymo rezultatai

3 sluoksnių filtro technologija sulaiko mikrodaleles

Visada po ranka ir patogus naudoti kiekvieną dieną

Belaidis valymas: lengvai pasieksite visus kampus

Be maišelio: dulkių surinkimo dėžės ištuštinimas vienu judesiu

Ilgai veikiantis galingas 18 V ličio akumuliatorius

Tinka valant bet kokius grindų paviršius

Akimirksniu uždedama /nuimama drėgno valymo sistema valo drėgnai.

Itin lengvai valdomas ir mažo svorio, kad būtų patogu naudoti
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Ypatybės

„PowerCyclone“ technologija

„PowerCyclone“ technologija užtikrina puikius

valymo rezultatus vienu kartu. Oras greitai

patenka į „PowerCyclone“ ir pagreitinamas,

kad dulkės ir oras būtų atskirti kuo

veiksmingiau.

Pažangi drėgnojo valymo sistema

Dėl šios unikalios drėgnojo valymo sistemos

vandens išskyrimas kontroliuojamas, todėl bet

kokios kietos grindys valant drėkinamos

optimaliai.

Pridedamas rankinis siurblys

Rankiniu siurbliu lengvai išvalysite baldus ir

sunkiai pasiekiamus kampus

„TriActive“ turboantgalis

„TriActive“ turboantgalis užtikrina geriausius

kietų grindų ir kilimų valymo rezultatus.

Motorizuotas šepetys ir optimizuotas oro

srautas vienu kartu surenka visus nešvarumus

ir pūkus.

3 sluoksnių filtras

3 sluoksnių plaunamas filtras sulaiko > 90 %

alergenų, tokių kaip žiedadulkės, gyvūnų

plaukai ir dulkės, kad oras būtų švarus.

Valymas nejungiant į elektros tinklą

Naudojamas be laido, kad galėtumėte valyti

bet kur.

Dulkių surinkimo dėžės ištuštinimas vienu

judesiu

Naujasis „PowerPro Aqua“ dulkių siurblys be

maišelio, todėl dulkių surinkimo dėžę galite

ištuštinti neliesdami nešvarumų

Galingas ličio jonų akumuliatorius

Dėl galingo 18 V ličio jonų akumuliatoriaus

galima be laido valyti iki 40 min. Dabar

nebereikės rūpintis dėl laido ir lengvai

išvalysite kelis kambarius.

Tinka valant bet kokius grindų paviršius

Siurbkite kietus paviršius ir kilimus.

Spustelėkite vandens bakelį ir valykite bet

kokius grindų paviršius.
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Specifikacijos

„Performance“

Baterijos tipas: Ličio jonų

Akumuliatoriaus įtampa: 18 V

Įkrovimo laikas: 5 val.

Šluostymo elementas: Unikali drėgnojo

valymo sistema

Darbinis ciklas: 40 min.

Paviršiaus išvalymas vienu baku: 50 m²

Garso lygis: 83 dB

Naudojimo trukmė

Švaraus vandens bakelio talpa (maks.): 0,2 l

Galimos naudoti valymo priemonės: švarios

valymo priemonės arba tik vanduo

Konstrukcija

Dizaino savybės: Įjungimas ir išjungimas

Spalva: Džinsinė mėlyna

Filtravimas

Dulkių tūris: 0,6 l

Išmetimo filtras: Mikrofiltras

Filtravimo sistema: 3 lygių cikloninis veikimas

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Siauras įrankis, 2 mikropluošto

šluostės

Standartinis antgalis: „TriActive“ turboantgalis

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 250 x 180 x

1160 mm

Gaminio svoris: 4,7 kg

* Rekomenduojama keisti kas 3–6 mėn. priklausomai nuo

naudojimo dažnumo. Pakuotėje yra 2 mikropluošto

šluostės. Kur įsigyti mikropluošto šluosčių, galite

sužinoti apsilankę www.philips.com. Negalime užtikrinti,

kad valymo rezultatai bus optimalūs, jei naudosite kitų

prekės ženklų mikropluošto šluostes.
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