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Sisäänrakennetut lisävarusteet

 

FC6823/01

Uuden sukupolven imuri
360 asteen imusuuttimella

Siivous on helppoa ja tehokasta SpeedPro Maxin kanssa! Seinälle kiinnitettävä

varrellinen rikkaimuri on aina kätevästi saatavilla. Näppärästä rikkaimurista löytyy

25,2 V:n akku jotta käyttöaikaa riittäisi koko talon tai asunnon imurointiin yhdellä

latauksella. Tehokas digitaalinen moottori ja 360 asteen imusuutin pitää huolen

siitä että siivous on tehokasta ja hoituu käden käänteessä. SpeedPro Max -imurilla

siivoat nopeasti ja perusteellisesti, jotta aikaa jää hauskempiinkin asioihin!

Verraton nopeus

Imee pölyä suuttimen ympäriltä

2-in-1-ratkaisu ja sisäänrakennetut lisävarusteet

Verraton ilmavirta

PowerCyclone 8 - Philipsin tehokkain pussittomien imurien imujärjestelmä

Tehokas digitaalinen moottori

Kolminkertainen suodatusjärjestelmä takaa erinomaisen ilmavirran

Imuroi ilman keskeytyksiä

65 minuuttia johdotonta käyttöaikaa

Kaikille lattioille

Pölysäiliön tyhjennys on helppoa ja hygieenistä

Kolme nopeusasetusta ja digitaalinen näyttö
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Kohokohdat

Imee pölyä suuttimen ympäriltä

SpeedPro Maxin patentoitu suutin on

suunniteltu imemään pölyä joka puolelta, ei

pelkästään suuttimen alta niin kuin useimmilla

tavallisilla imureilla. SpeedPro Max kerää

pölyn ja lian nopeammin ja tehokkaammin

360-asteisesti suuttimen joka puolelta.

Tehokas digitaalinen moottori

Varrellisen rikkaimurin digitaalinen moottori

luo voimakkaan ilmavirran – yli 1000 litraa

ilmaa minuutissa. Tehokas ilmavirta

mahdollistaa suuttimen ainutlaatuisen 360-

asteisen imutehon.

PowerCyclone 8 - meidän tehokkain pussiton

imuri imujärjestelmä

PowerCyclone 8 on Philipsin kehittämä

ainutlaatuinen järjestelmä, jossa pöly ja ilma

erotetaan heti sisään imettäessä, jolloin pöly

on helpompi kerätä kokoon. PowerCyclone 8

on Philipsin tehokkain pussittomien imurien

järjestelmä joka on nyt vihdoinkin myös

SpeedPro Max -varsi-imureissa.

65 minuuttia johdotonta käyttöaikaa

Tehokas 25,2 V:n litiumioniakun ansiosta voit

imuroida johdottomasti jopa 65 minuuttia

yhdellä latauksella. SpeedPro Maxin säilytys

on helppoa mukana tulevan seinäkiinnikkeen

avulla. Lataus sujuu helposti kätevällä

magneettisella laturilla. Akku latautuu täyteen

5 tunnissa.

Kolminkertainen suodatusjärjestelmä

SpeedPro Maxin kolmivaiheinen suodatus

jättää jopa 99 % pienistä hiukkasista ja

allergeeneista suodattimeen*. Ilma joka tulee

ulos on puhtaampi, mutta myös moottoriin

menee puhtaampaa ilmaa joka auttaa sitä

toimimaan tehokkaamin ja tämä mahdollistaa

suuren imutehon.*>2,5 μm hiukkasia, testattu

IEC 60312/ EN60312 mukaisesti.

Kolme nopeusasetusta ja digitaalinen näyttö

Valittavana on kolme eri nopeusasetusta –

normaali, korkea ja tehokas turbosäätö.

Digitaalinen näyttö kertoo akun lataustason,

joten tiedät aina kuinka paljon latausta on

jäljellä.

Kaikille lattioille

SpeedPro Max on suunniteltu sekä kovien

lattioiden että mattojen imurointiin, joten

suuttimen vaihtamiseen ei tarvitse kuluttaa

aikaa. SpeedPro Max -suuttimessa on sisäiset

LED-valot jotta pöly ja lika olisi paljon

helpompi huomata. Turbosuutinta voi käyttää

syvempään puhdistukseen, kuten eläinten

karvojen poistamiseen.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Suorituskyky

Akun/pariston tyyppi: Li-ioni

Jännite: 25,2 V

Latausaika: 5 tuntia

Käyttöaika: 65 minuutti(a)

Käyttöaika (turbo): 21 minuutti(a)

Äänentaso: 84 dB

Ilmankierto (enintään): >1 000 l/min

Muotoilu

Väri: Twist Punainen

Suodatus

Pölykapasiteetti: 0,6 V

Moottorin suodatin: Pestävä suodatin

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite,

Integroitu harja, Seinäkiinnike

Lisäsuutin: Moottoroitu turboharja

Vakiosuutin: Imusuutin 360°

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 2,73 kg

* Testattu vertailemalla 10 eniten myydyintä alle

300 euron hintaista varrellista rikkaimuria Saksassa

vuonna 2017. Testit on tehty IEC60312 (1.1.2018) -

standardin mukaisesti Philipsin kehittämällä kovalla

testilattialla imuroimalla karkeaa irtolikaa.
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