
 

Spieķa tipa putekļu
sūcējs

SpeedPro Max

 
360° sūkšanas uzgalis

25,2 V, darbības laiks līdz 65
min.

Divi vienā: putekļs. un rokas
ierīce

TurboPet Nozzle

 

FC6823/01

Ātrākais bezvadu tīrīšanas risinājums*
ar 360° sūkšanas uzgali

Revolucionārais SpeedPro Max ar 360° sūkšanas uzgali savāc vairāk netīrumu

katrā gājienā, uz priekšu un atpakaļ — pat gar sienām un mēbelēm. Iztīriet vairāk

īsākā laikā — gan cietas grīdas, gan paklājus.

Nepārspēts ātrums

360° sūkšanas uzgalis uztver putekļus un netīrumus no visām pusēm

LED uzgalis parāda slēptus putekļus un netīrumus

Vēl nebijusi gaisa plūsma

PowerCyclone 8 — mūsu jaudīgākā tehnoloģija bez putekļu maisiņa

PowerBlade digitālais motors rada spēcīgu gaisa plūsmu (>1000 l/min)

Trīskāršā filtrēšanas sistēma ilgāku laiku nodrošina spēcīgu gaisa plūsmu

Tīrīšana bez liekiem pārtraukumiem

Līdz pat 65 minūtes ilga tīrīšana, pateicoties 25 V litija jonu akumulatoriem

Integrēta rokas ierīce, šaurais uzgalis un birste

Ātri piekļūstiet ir visur, pat zem zemām mēbelēm

Unikālo putekļu nodalījumu var iztukšot, neradot putekļu mākoņus

Viedajā digitālajā displejā ir redzams ātrums un akumulatora lietojums
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Izceltie produkti

360° sūkšanas uzgalis

360° sūkšanas uzgalis uztver putekļus un

netīrumus ātrāk katrā gājienā — arī

atpakaļgaitā vai tīrot apmales — ļaujot jums

izvairīties no nelietderīgām kustībām.

PowerBlade digitālais motors

PowerBlade ir digitāls motors, kas izstrādāts

nepārspējami lielai gaisa plūsmai

(>1000 l/min), nodrošinot uzgalim 360°

sūkšanas leņķi. Reģistrējieties Philips.com

3 mēnešu laikā pēc iegādes, lai bez maksas

iegūtu 5 gadu motora garantiju!

PowerCyclone 8 tehnoloģija

PowerCyclone 8 tehnoloģija — mūsu labākā

putekļsūcēja tīrīšanas tehnoloģija bez putekļu

maisiņa tagad ir iestrādāta bezvadu spieķī, lai

nodrošinātu jaudīgu sūkšanu vēl ilgāk.

Darbības laiks līdz 65 minūtēm

Efektīvie 25,2 V litija jonu akumulatori

nodrošina līdz pat 65 minūtes ilgu darbību Eco

režīmā, 30 min. — parastajā režīmā un 21

min. — Turbo režīmā, neveicot atkārtotu uzlādi.

Trīskārša filtrēšanas sistēma

Trīskāršā filtrēšanas sistēma pievada motoram

tikai tīru gaisu, ilgāku laiku nodrošinot spēcīgu

gaisa plūsmu

Vieda jaudas vadība

Viedajā digitālajā displejā ir redzams ātrums

un akumulatora lietojums, un tas parāda, kad ir

jāiztīra filtrs.

Integrēti piederumi

Piederumus ir vienkārši izmantot, veicot tikai

vienu klikšķi. Noņemamā rokas ierīce pārvērš

SpeedPro Max divās ierīcēs. Birstes piederums

ir integrēts caurulē, tāpēc tas vienmēr ir

pieejams.

LED uzgalis

Putekļus, spalvas, matus un drupatas ir viegli

saskatīt un likvidēt, pateicoties SpeedPro Max

uzgalī iestrādātajām gaismas diodēm. LED

uzgalis parāda pat paslēptus netīrumus.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Sniegums

Akumulatora tips: Litija jonu

Baterijas spriegums: 25,2 V

Uzlādēšanas laiks: 5 stundas

Darbības laiks: 65 minūte(s)

Darbības laiks (turbo): 21 minūte(s)

Skaņas līmenis: 84 dB

Gaisa plūsma (maks.): >1000 l/min

Dizains

Krāsa: Sarkans

Filtrēšana

Putekļu ietilpīgums: 0,6 l

Motora filtrs: Mazgājams filtrs

Uzgaļi un piederumi

Komplektā iekļauti piederumi: Maiņstrāvas

adapteris, Iebūvēta birste, Pie sienas

stiprināma dokstacija

Papildu uzgalis: Motorizēta turbo birste

Standarta uzgalis: 360° sūkšanas uzgalis

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts

papīrs

Svars un izmēri

Produkta svars: 2,73 kg

* Testēts, salīdzinot ar 10 labāk pārdotajiem bezvadu

spieķa tipa putekļsūcējiem >300€ Vācijā 2017. gadā,

izmantojot Philips izstrādāto rupjo netīrumu notīrīšanas

testu cietām grīdām, pamatojoties uz starptautisko

standartu IEC60312-1. 2018. g. janv.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez

paziņojuma. Preču zīmes ir

Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu

īpašnieku īpašums.

Izlaides datums

2019‑11‑04

Versija: 15.8.1

EAN: 08 71010 38140 61

www.philips.com

http://www.philips.com/

