
Aspirator cu curăţare
umedă şi uscată

Triathlon

FC6844

Fiţi pregătiţi
Curăţă în trei moduri: umed, uscat şi cu şampon

Dacă doriţi să fiţi pregătit pentru orice tip de curăţare, Philips Triathlon este aspiratorul potrivit pentru dvs. Cu

Triathlon puteţi curăţa praful şi murdăria uscate, petele umede şi vă puteţi chiar reîntineri covoarele. O soluţie de

curăţare completă!

Îndepărtează cu uşurinţă praful şi murdăria uscate

Motor de 1500 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 300 Waţi

Capul de aspirare umedă cu perie curăţă mizeria lipicioasă

Capul de aspirare umedă periază, curăţă şi lasă podeaua uscată şi sigură

Extindeţi durata de viaţă a covoarelor dvs.

Curăţă în profunzime covoarele cu şampon

Tub ergonomic pentru utilizare uşoară

Tub telescopic cu trei elemente adaptabil pe înălţime

Rezultate optime pe covoare şi mobilă

Peria Turbo Brush elimină cu 25% mai mult păr şi praf
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Specificaţii

Design

Culoare: negru Raven/translucid

Filtrare

Capacitate pentru lichide: 9 l

Capacitate praf: 10 l

Filtru de evacuare: Filtrul Super Clean Air

HEPA 12

Duze şi accesorii

Accesorii: Perie, Accesoriu pentru spaţii

înguste, Duză mică

Depozitare accesoriu: Pe clema tubulară

Duză suplimentară: Cap dublă injecţie, mop,

cap tapiţerie, Perie Turbo

Duză principală: Duză de aspirare

multifuncţională, cu rotiţe

Performanţă

Flux de aer (max): 54 l/s

Putere de intrare (IEC): 1300 W

Putere de intrare (max): 1500 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 79 (curăţare

uscată) dB

Putere de aspirare (max.): 300 W

Vid (max): 24 kPa

Comoditate a utilizării

Rază de acţiune: 11,5 m

Cuplaj tub: buton

Tip tub: telescopic, din 3 buc, din oţel

inoxidabil

Tip rotativ: Plastic
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