Johdoton varsiimuri
SpeedPro Max Aqua
Imusuutin 360°
25,2 V, käyttöaika jopa 75 min
Kolme yhdessä: imuri, moppi,
rikkaimuri
TurboPet-suutin

Philipsin nopein johdoton pölynimuri*
FC6904/01

Kolme siivoustoimintoa
Philipsin johdottomalla 3-in-1-pölynimurilla imurointi sujuu hetkessä. Tehokas
360 asteen suutin kerää pölyä ja likaa matoilta ja kovilta lattiapinnoilta jokaisella
liikkeellä. Vacuum & Mop -järjestelmän ansiosta voit poistaa monenlaista likaa
samalla imurointikerralla.
Kolme siivoustoimintoa ilman keskeytyksiä
Kolme laitetta yhdessä: 360 asteen imusuutin, imurointi- ja moppausjärjestelmä,
rikkaimuri
Monenlaiselle pölylle, mukana AquaBoost sitkeälle lialle
Erillinen rikkaimuriosa, rakosuutin ja harjaosa lisävarusteena
Erinomainen ulottuvuus myös matalien kalusteiden alle
Verraton nopeus
Kerää pöly ja lika nopeammin 360 asteen suuttimella
LED-suutin paljastaa piilossa olevan pölyn
Jopa 75 minuuttia* tehokasta puhdistusta 25,2 voltin litiumioniakulla
Verraton ilmavirta
Huipputehokas PowerCyclone 8 -tekniikka pölypussittomiin pölynimureihin
Digitaalinen PowerBlade-sähkömoottori tuottaa tehokkaan ilmavirran (>1 000 l/min)
Kolminkertainen suodatusjärjestelmä takaa erinomaisen ilmavirran
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Kohokohdat
Imusuutin 360°

Imurointi- ja moppausjärjestelmä

Integroidut lisävarusteet

Kerää pöly ja lika nopeammin 360 asteen
suuttimella

Ainutlaatuinen imurointi- ja
moppausjärjestelmä ohjaa lattian kastelua
kovilla lattiapinnoilla niin, että ne pysyvät
sopivan kosteina koko pesun ajan.
Mikrokuituliinat voi pestä käsin tai koneessa.

Lisävarusteet on helppo kiinnittää. SpeedPro
Maxin rikkaimuriosaa voidaan käyttää erikseen.
Harjalisäosa on kiinnitetty imuputkeen, joten
se on aina käden ulottuvilla.

Jopa 75 minuuttia käyttöaikaa

LED-suutin
Erinomainen ulottuvuus

Tehokkaat 25,2 voltin litiumioniakut riittävät
Eco-tilassa jopa 75 minuutiksi, normaalitilassa
35 minuutiksi ja Turbo-tilassa 25 minuutiksi
ennen latausta.
Digitaalinen PowerBlade-sähkömoottori

SpeedPro Max on joustava ja helppo liikutella.
Pölysäiliö on päällä, mikä mahdollistaa
pienen kulman ja erinomaisen ulottuvuuden
jopa matalien huonekalujen alle.

SpeedPro Max -suuttimen LED-valon ansiosta
näet pölyn, nukan, karvat ja leivänmurut
hankalistakin paikoista. LED-suutin näyttää
myös piilolian.

PowerCyclone 8 -tekniikka

PowerBlade on digitaalinen moottori, joka
takaa verrattomalla, tehokkaalla
ilmavirtauksella (>1000 l/min) 360 asteen
imutehon suuttimessa. Rekisteröimällä
osoitteessa Philips.com 3 kuukauden kuluessa
ostoksesta saat 5 vuoden moottoritakuun
kaupan päälle!

Huipputehokas pölypussiton PowerCyclone 8 tekniikka nyt myös varrellisessa rikkaimurissa.

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: 75 minuutti(a)
Käyttöaika (turbo): 25 minuutti(a)
Äänentaso: 84 dB
Yksi säiliöllinen puhdistaa: 60 m²
Ilmankierto (enintään): 1 000 l/min

Käytettävyys
Puhtaan veden säiliön tilavuus (enint.): 0,28 V
Käytettävät puhdistusaineet:: kirkas
puhdistusaine tai pelkkä vesi
Muotoilu
Väri: Sähkönsininen
Suodatus
Pölykapasiteetti: 0,6 V
Moottorin suodatin: Pestävä suodatin

Suuttimet ja lisätarvikkeet
Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite,
Mikrokuitutyyny, Integroitu harja, Ylimääräinen
suodatin
Lisäsuutin: TurboPet-suutin, Imusuutin 360°
Vakiosuutin: Imurointi ja moppaus
Ympäristö
Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
Käyttöopas: 100 % uusiopaperia
Paino ja mitat
Tuotteen paino: 2,732 kg
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* 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.
* Imurointi- ja moppausjärjestelmä

