Broşură pre-vânzare pentru ţara: România (2018, Noiembrie 22)
Cap de aspirare multifuncţional TriActive+
• Potrivit pentru toate podelele
• Potrivire universală
• Cu adaptor de conectare

FC8075/01

3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare
cu perii laterale şi orificiu mare în faţă
Capul de aspirare unic TriActive+ efectuează 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare, pentru o performanță maximă. Capul
de aspirare este potrivit pentru utilizarea pe toate tipurile de podele şi dispune de potrivire universală, datorită adaptorului
furnizat.
Beneficii

Performanţă ridicată de curăţare

• Potrivit pentru toate podelele dure şi pentru toate covoarele

• Orificiu mare în faţă pentru firimituri mari
• Perii laterale pentru curăţarea simultană de-a lungul pereţilor
• Talpă proiectată pentru aspirarea completă a prafului
• Putere de aspirare din 3 direcţii

Compatibil cu majoritatea aspiratoarelor
• Un adaptor asigură potrivirea universală a capului de aspirare

Caracteristici
Orificiu mare în faţă

Potrivit pentru toate podelele

Capul de aspirare TriActive+ captează particule mai mari datorită orificiului
mare din faţă.

Capul de aspirare este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli: pardoseli
dure (parchet, gresie, vinil) şi, în special, covoare.

Perii laterale

Potrivire universală

Capul de aspirare TriActive+ este echipat cu perii moi pe părţile laterale,
pentru a îmbunătăţi performanţa de curăţare de-a lungul pereţilor şi a mobilei.

Capul de aspirare este livrat împreună cu un adaptor. Astfel, este compatibil
cu modelele Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung,
Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer şi cu numeroase alte aspiratoare cu
racord de 32 sau 35 mm.

Proiectat pentru aspirare completă a prafului

Capul de aspirare TriActive+ este echipat cu un design special de talpă, pentru
a maximiza îndepărtarea prafului de pe covoare şi de pe podele dure.
Aspirare din 3 direcţii

Capul de aspirare TriActive+ are canale de aer care permit îndepărtarea
prafului din partea din faţă a capului de aspirare, precum şi din lateral. Dintr-o
singură mişcare, praful este îndepărtat din 3 direcţii.

Specificaţii
Reţineţi că aceasta este o broşură pentru servicii de pre-vânzare. Conţinutul acestei broşuri reflectă datele pe care le deţinem la data şi în ţara menţionate mai sus. Conţinutul acestei
broşuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conţinutul acestei broşuri.

Specificaţii accesorii
Număr de capete de
aspirare
Număr de adaptoare

1
1

Uşurinţă în utilizare
Cuplaj tub

EasyGo
CompactGo

PowerGo

Universal
Conic
Performer Compact

Adecvat pentru
EasyLife

PowerLife

FC8130 - FC8139
FC8140 - FC8149
FC8082 - FC8083
FC8120

PerformerActive

FC8121
FC8291
FC8320 - FC8329
FC8450 - FC8459
FC8293 - FC8296
FC8240 - FC8246
FC8250
FC8253
FC8289
FC8383 - FC8391
FC8370 - FC8379
FC8366 - FC8367 (A+)
FC8650 - FC8664
FC8580 - FC8593
FC8520 - FC8527
Informatie ce poate fi modificată
2018, Noiembrie 22

Jewel
Performer
PerformerPro
Performer Expert
Performer Silent
Performer Ultimate
SilentStar
PowerPro Compact

PowerPro Active

PowerPro
PowerPro Expert

FC8574 - FC8579
FC8563
FC9050 - FC9079
FC9150 - FC9179
FC8680 - FC8682
FC9180 - FC9199
FC8720 - FC8728
FC8779 - FC8786
FC8741 - FC8745
FC8921 - FC8925
FC8941 - FC8957
FC9300 - FC9319
FC8370 - FC8379
FC8515 - FC8517
FC9320 - FC9329
FC9330 - FC9334
FC9350 - FC9353
FC8630 - FC8649
FC9520 - FC9525
FC8670 - FC8679
FC9528 - FC9533
FC9540
FC9541
FC8760 - FC8767
FC8769
FC8770
FC9712 - FC9714
FC9720 - FC9725
FC9728
FC9732 - FC9735
FC9729
FC9741 - FC9746
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PowerPro Ultimate
Marathon
Aqua Action

FC9911 - FC9912
FC9919 - FC9934
FC9200 - FC9225
FC8950 - FC8952

Sustenabilitate
Ambalaj

> 90 % materiale reciclate

Dimensiunile ambalajului
Înălţime
Lăţime
Adâncime
Greutate netă
Greutate brută
EAN
Număr de produse
incluse
Ţara de origine
Cod sisteme armonizate

29,10 cm
8,70 cm
28,20 cm
0,54 kg
0,72 kg
08710103745044
1
CN
850870

Cutie exterioară
Lungime
Lăţime
Înălţime
Greutate brută
EAN
Număr de ambalaje

59,30 cm
20,70 cm
29,70 cm
4,02 kg
18710103745041
4
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