
 

Odkurzacz bezprzewodowy
2w1 z silnikiem cyfrowym

SpeedPro Max

 
Bezprzewodowy

Akumulator 18 V, do 45 min
działania

2 w 1: odkurzacz i odkurzacz
ręczny

Mini turboszczotka

 

FC6813/01

Wyjątkowo szybkie odkurzanie*
dzięki nasadce zasysającej 360°

Rewolucyjny model SpeedPro Max z nasadką zasysającą 360° zbiera

zanieczyszczenia z każdej strony (z przodu, z tyłu i po bokach nasadki) oraz przy

każdym ruchu do przodu i do tyłu. Posprzątaj więcej w krótszym czasie zarówno

na twardych podłogach, jak dywanach.

Niezrównana szybkość

Nasadka zasysająca 360° wyłapuje kurz i inne zabrudzenia ze wszystkich stron

Nasadka z podświetleniem LED uwidacznia nawet ukryty kurz i inne zabrudzenia

Najlepszy przepływ powietrza

PowerCyclone 8 — wyjątkowa bezworkowa technologia

Cyfrowy silnik PowerBlade zapewnia wysoki poziom przepływu powietrza (>1000

l/min)

System potrójnej filtracji zapewnia wysoki poziom przepływu powietrza przez dłuższy

czas

Płynne sprzątanie

Akumulator litowo-jonowy 18 V pozwala na sprzątanie przez 45 minut

Łatwe do użycia, zintegrowane akcesoria usprawniają sprzątanie

Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków, także przestrzeni pod niskimi

meblami

Ergonomiczna konstrukcja pojemnika na kurz zapobiega powstawaniu kłębów kurzu

podczas opróżniania

Wyświetlacz cyfrowy wskazuje prędkość i zużycie akumulatora
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Zalety

Nasadka zasysająca 360⁰

Nasadka zasysająca 360⁰ szybciej wyłapuje

kurz i inne zabrudzenia z każdej strony

nasadki, nawet podczas ruchu do tyłu — dzięki

czemu liczy się każdy ruch.

Cyfrowy silnik PowerBlade

PowerBlade to cyfrowy silnik stworzony z

myślą o niezwykle wysokim poziomie

przepływu powietrza (>1000 l/min)

umożliwiającym działanie nasadki zasysającej

360°. Zarejestruj się na stronie Philips.com w

ciągu trzech miesięcy od zakupu, aby

korzystać z pięcioletniej gwarancji na silnik!

Technologia PowerCyclone 8

Technologia PowerCyclone 8 — bezworkowa

technologia odkurzania, teraz dostępna w

formie bezprzewodowego odkurzacza, aby

utrzymać dużą moc ssania na dłużej.

Ładowanie wystarcza na 45 minut

Dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-

jonowemu 18 V jedno ładowanie wystarcza na

45 minut sprzątania.

System potrójnej filtracji

System potrójnej filtracji sprawia, że do silnika

trafia wyłącznie czyste powietrze, tym samym

zapewniając wysoki poziom przepływu

powietrza przez dłuższy czas

Regulacja mocy

Wyświetlacz cyfrowy wskazuje prędkość i

zużycie akumulatora oraz informuje o

konieczności wyczyszczenia filtra.

Zintegrowane akcesoria

Akcesoria są niezwykle proste w użyciu —

wystarczy jedno kliknięcie. Dzięki

odłączanemu ręcznemu odkurzaczowi

urządzenie SpeedPro Max to dwa odkurzacze

w jednym. Szczotka jest zintegrowana z rurą,

dlatego jest zawsze pod ręką.

Nasadka z podświetleniem LED

Kurz, kłaczki, włosy i okruchy łatwo zauważyć i

usunąć dzięki podświetleniu LED, w które

wyposażona jest nasadka zasysająca 360⁰.

Nasadka z podświetleniem LED pozwala

zlokalizować nawet ukryte zabrudzenia.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Wydajność

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-Ion

Napięcie baterii: 18 V

Czas ładowania: 5 godzin

Czas pracy: 45 minuta(y)

Czas działania (w trybie turbo): 14 minuta(y)

Poziom głośności: 84 dB

Nadmuch (maks.): > 1000 l/min

Wykończenie

Kolor: Lazurowy błękit

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,6 L

Filtr silnika: Zmywalny filtr

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy,

Zintegrowana szczotka, Stacja dokująca

montowana na ścianie

Dodatkowa nasadka: Mini turboszczotka

Standardowa nasadka: Nasadka zasysająca

360⁰

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

Waga produktu: 2,65 kg

* * Na podstawie testów 10 najlepiej sprzedających się

odkurzaczy bezprzewodowych > 300 EUR w

Niemczech w 2017 roku, korzystając z opracowanego

przez firmę Philips testu czyszczenia twardych podłóg z

brudu gruboziarnistego, opartego na międzynarodowej

normie IEC60312-1. Styczeń 2018.
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