
 

„TriActive Z“ kietoms
grindims skirtas antgalis

 
Unikalūs Z formos oro kanalai

Universali jungtis

Su prijungimo adapteriu

 

FC8077/01

Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
ir išsiskiria unikaliais Z formos oro kanalais

Pritaikius „Philips“ sukurtą „TriActive Z“ technologiją nestumdant nešvarumų lengvai susiurbiami dideli trupiniai ir

smulkios dulkės. Tai puikus pasirinkimas valant kietas grindis, o kartu pateikiamas jungties adapteris užtikrina

universalų prijungimą.

Unikali antgalio konstrukcija ir greitesnis valymas

Dėl Z formos oro kanalų antgalis nestumdo nešvarumų

Dėl plokščios konstrukcijos juo patogu valyti po žemais objektais

Tinka kietoms grindims

Suderinamas su daugeliu dulkių siurblių

Dėl prijungimo adapterio antgalis yra universaliai prijungiamas



„TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis FC8077/01

Ypatybės Specifikacijos

Z formos oro kanalai

„TriActive Z“ – unikali „Philips“ sukurta

naujovė, kurią pritaikius antgalis (kitaip nei

įprasti antgaliai) nestumdo nešvarumų, o juos

įsiurbia. Paslaptis slypi Z formos oro

kanaluose, kurie nukreipia dideles ir mažas

daleles į vidų. Išvalykite daugiau vienu judesiu.

Valykite ir po žemais objektais

Dėl plokščios antgalio konstrukcijos lengvai

išvalysite po baldais ar kitais žemais objektais.

Tinka kietoms grindims

Šiuo antgaliu lengvai išvalysite įvairius kietus

paviršius, pavyzdžiui, parketą, plyteles arba

vinilinę dangą.

Universali jungtis

Antgalis pristatomas kartu su prijungimo

adapteriu, todėl jį galima naudoti su „Philips“,

„Miele“, „Electrolux“, „AEG“, „Bosch“,

„Siemens“, „Samsung“, „Rowenta“, „Hoover“,

„LG“, „Panasonic“, „Zelmer“ modeliais ir

daugeliu kitų dulkių siurblių su 32 arba 35 mm

jungtimi.

Priedų specifikacijos

Antgalių skaičius: 1

Adapterių skaičius: 1

Naudojimo trukmė

Vamzdžio sujungimas: Universalus, Kūginis

Tinka naudoti su

„EasyLife“: FC8130 – FC8139, FC8140 –

FC8149

„EasyGo“: FC8082 – FC8083

„CompactGo“: FC8120, FC8121, FC8291

„PowerLife“: FC8320 - FC8329, FC8450 –

FC8459

2000 serija, „PowerGo“: FC8293 – FC8296,

FC8240 – FC8246, FC8250, FC8253, FC8289

3000 serija, „Performer Compact“: FC8383 –

FC8391, FC8370 – FC8379, FC8366 – FC8367

(A+)

5000 serija, „PerformerActive“: FC8650 –

FC8664, FC8580 – FC8593, FC8520 –

FC8527, FC8574 – FC8579, FC8563

„Jewel“: FC9050 – FC9079

„Performer“: FC9150 – FC9179, FC8680 –

FC8682

PerformerPro: FC9180 – FC9199

Performer Expert: FC8720 – FC8728

7000 serija, „Performer Silent“: FC8779 –

FC8786, FC8741 – FC8745

Performer Ultimate: FC8921 – FC8925,

FC8941 – FC8957

„SilentStar“: FC9300 – FC9319

PowerPro Compact: FC8370 – FC8379,

FC8515 – FC8517, FC9320 – FC9329,

FC9330 – FC9334, FC9350 – FC9353

PowerPro Active: FC8630 – FC8649, FC9520

– FC9525, FC8670 – FC8679, FC9528 –

FC9533, FC9540, FC9541

„PowerPro“: FC8760 – FC8767, FC8769,

FC8770

„PowerPro Expert“: FC9712 – FC9714,

FC9720 – FC9725, FC9728, FC9732 –

FC9735, FC9729, FC9741 – FC9746

PowerPro Ultimate: FC9911 – FC9912,

FC9919 – FC9934

„Marathon“: FC9200 – FC9225

„Aqua Action“: FC8950 – FC8952

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos
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