
 

Johdoton varsi-
imuri
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Imusuutin 180°

18 V, jopa 30 min

Varrellinen 2-in-1-imuri ja
rikkaimuri

 

FC6722/01

Nopea ja tehokas, ulottuu

hankaliinkin paikkoihin

Philipsin uusi johdoton SpeedPro-pölynimuri on nopea, mutta silti

huipputehokas. Sen 180 asteen suutin ulottuu hankaliinkin paikkoihin, kuten

lattianrajaan, huonekalujen alle ja nurkkiin.

Nopea ja huipputehokas

Imee jopa 98 % pölystä ja liasta joka vedolla

Kaksi nopeusasetusta erilaisille lattioille ja likatyypeille

Tehokkaaseen imurointiin ilman keskeytyksiä

Jopa 30 minuuttia käyttöaikaa 18 voltin litiumioniakulla

Erillinen rikkaimuriosa, rakosuutin ja harjaosa lisävarusteena

Erinomainen ulottuvuus myös matalien kalusteiden alle

Pölysäiliön tyhjentäminen ei aiheuta pölypilveä

Suuri imuteho takaa erinomaisen suorituskyvyn

PowerBlade-moottori takaa suuren imutehon

PowerCyclone 7 säilyttää vahvan suorituskyvyn pidempään

Pestävän suodattimen ansiosta imuteho säilyy pidempään*
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Kohokohdat

Imusuutin 180°

180 asteen imusuutin on suunniteltu pölyn

keräämiseen tarkasti (jopa 98 % joka vedolla)

ja tehokkaasti kaikenlaisilta lattioilta ja

hankalasti saavutettavista kohdista.

Kaksi nopeusasetusta

Kaksi nopeusasetusta erilaisille lattioille ja

likatyypeille.

Jopa 30 minuuttia käyttöaikaa

Tehokkaiden 18 voltin litiumioniakkujen

käyttöaika on jopa 30 minuuttia

normaalitilassa ja 15 minuuttia turbotilassa

ennen latausta.

Integroidut lisävarusteet

Lisävarusteet on helppo kiinnittää. SpeedPro-

rikkaimuriosaa voidaan käyttää erikseen.

Harjalisäosa on kiinnitetty imuputkeen, joten

se on aina käden ulottuvilla katon tai hyllyjen

puhdistusta varten.

Erinomainen ulottuvuus

SpeedPro on joustava ja helppo liikutella.

Pölysäiliö on päällä, mikä mahdollistaa

pienen kulman ja erinomaisen ulottuvuuden

jopa matalien huonekalujen alle.

Hygieeninen tyhjentää

Pölynimurin pölysäiliön poistaminen ei

aiheuta pölypilveä ja se voidaan tyhjentää

hygieenisesti.

PowerBlade-moottori

PowerBlade-moottori takaa suuren imutehon,

jotta suutin kerää lian tehokkaasti ja tarkasti.

PowerCyclone 7

PowerCyclone 7 -tekniikka erottaa pölyn

ilmavirrasta heti pölyn saavuttua imurin sisälle,

joten vahva suorituskyky säilyy pidempään.

Pestävä suodatin

Suodatinjärjestelmä kerää jopa 99 %

siitepölystä ja itiöistä ja palauttaa puhtaan

ilman moottoriin, joten imuteho ja suorituskyky

säilyy pidempään.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Ilmankierto (enintään): jopa 800 l/min

Akun/pariston tyyppi: Li-ioni

Jännite: 18 V

Latausaika: 5 tuntia

Käyttöaika: 30 minuutti(a)

Käyttöaika (turbo): 15 minuutti(a)

Äänentaso: 80 dB

Käytettävyys

Kantokahva: Päältä ladattava

Renkaan tyyppi: Kuminen

Muotoilu

Muotoiluominaisuudet: 2-in-1

Väri: Musta

Suodatus

Pölykapasiteetti: 0,4 V

Moottorin suodatin: Pestävä suodatin*

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Vakiosuutin: Imusuutin 180°

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite,

Rakosuutin, Integroitu harja, Seinäkiinnike

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 2,43 kg

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

* Varmista optimaalinen teho pesemällä suodatin käsin 2

viikon välein. Puristele, kunnes vesi on puhdasta. Anna

kuivua 24 tunnin ajan ennen käyttöä.
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