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Бъдете подготвени
Почистване "три в едно": мокро, сухо и с шампоан

Ако искате да сте добре подготвени за всяко едно почистване, Philips Triathlon е вашата

прахосмукачка. С Triathlon можете да почиствате сух прах и замърсявания, разляти течности

и дори да освежите килимите си. Почистване "всичко в едно"!

Лесно отстраняване на сух прах и замърсявания

1500-ватов двигател, създаващ 300 вата засмукваща мощност

Влажният накрайник с четка се грижи за залепналите замърсявания

Влажният накрайник изчетква, почиства и оставя пода сух и чист

Удължете живота на килимите си

Почистете напълно килимите с шампоан



Прахосмукачка за мокро и сухо чистене FC6843/01

Акценти Спецификации

Двигател 1500 W

Високоефективният 1500-ватов двигател създава 300

вата засмукваща мощност за добри резултати от

почистването.

Влажният накрайник изчетква, почиства и изсушава

Влажен накрайник с четка за почистване на полепнали

замърсявания; бърсалка за почистване на разляти

течности и гумен валяк за сух и чист под.

Почистете напълно килимите с шампоан

Накрайник за килими с шампоан за основно

почистване на килимите.

 

Дизайн

Цвят: Тъмновиолетово

Филтриране

Капацитет за течности: 9 л

Вместимост за прах: 10 л

Накрайници и принадлежности

Аксесоари: Четка, Тесен накрайник

Съхраняване на приставки: На тръбна щипка

Допълнителен накрайник: Накрайник с двойно

впръскване, бърсалка, сресващ накрайник

Стандартен накрайник: Универсален накрайник с

колелца

Производителност

Въздушен поток (макс.): 54 л/сек.

Входна мощност (IEC): 1300 W

Консумирана мощност (макс.): 1500 W

Ниво на шума (Lc IEC): 79 (сухо почистване) dB

Всмукателна мощност (макс.):

300 W

Вакуум (макс.): 24 kPa

Използваемост

Радиус на действие: 9 м

Сглобяване на тръбата: Бутон

Тип на тръбата: Хромирана дръжка

Тип на колелата: Пластмаса
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