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O 20 % vyšší sací výkon* pro větší čistotu
S technologií PowerCyclone 4

Nový vysavač Philips PowerPro Compact poskytuje výkon bez kompromisů díky technologii PowerCyclone 4 a

vylepšenému designu nádoby

Vysoký sací výkon

Technologie PowerCyclone 4 odděluje prach od vzduchu

1 800W motor pro vysoký výkon

Čistý vzduch v domácnosti

Filtr EPA zachytí mikroskopické škůdce způsobující alergie dýchacích cest.

Snadné čištění

Vylepšená nádoba na prach pro snadné vyprazdňování

Ergonomická rukojeť pro snadný dosah

Díky ergonomické rukojeti s dlouhým dosahem se dostanete do všech koutů

Vynikající výsledky u koberců i nábytku

Hubice s kartáčem Turbo odstraní o 25 % více chlupů a prachu



Bezsáčkový vysavač FC8474/01

Přednosti Specifikace

Technologie PowerCyclone 4

Technologie PowerCyclone 4 maximalizuje

průtok vzduchu a výkon oddělením prachu od

vzduchu. Dále poskytuje důkladné vysávání

díky velice efektivním prvkům: 1) Vzduch proudí

do systému PowerCyclone ve velké rychlosti

díky přímému a hladkému vstupu. 2) Zaoblená

cesta zrychluje vzduch směrem vzhůru do

cyklonové komory a odděluje prach od

vzduchu.

1 800W motor

1 800W motor dokáže vyvinout maximální sací

výkon 350 W a dosáhnout tak skvělých

výsledků.

Filtrační systém EPA

Skládaný filtr EPA má velkou filtrační plochu a

dobrý filtrační výkon. V kombinaci

s cyklónovým prouděním vzduchu rychle

zabraňuje ucpání a přináší lepší a

dlouhodobější výsledky při filtrování.

Prachová nádoba se snadno vyprazdňuje

Prachová nádoba je dokonale navržena tak,

aby bylo možné vysypat prach bez prachového

oblaku. Její jedinečný tvar a hladký povrch

umožňuje zachycení prachu na jedné straně

nádoby. Prach poté hladce sklouzne do

odpadkového koše.

Ergonomická rukojeť s dlouhým dosahem

Tato ergonomická rukojeť se dobře používá. Její

zvláště dlouhé provedení vám umožňuje

dosáhnout dále, takže můžete snadno čistit i

obtížně dosažitelná místa.

Hubice s kartáčem Turbo

Hubice s kartáčem Turbo umožňuje důkladné

čištění koberců a rychlé odstranění chlupů a

chomáčů. Rotující kartáč aktivně odstraňuje

malé prachové částice a chlupy a výsledkem je

o 25 % výkonnější čištění koberců. Kolečka

hubice zabraňují poškození v případě použití

na pevných podlahách.

Design

Barva: Sytá červená

Výkon

Příkon (max.): 1800 W

Příkon (IEC): 1600 W

Sací výkon (max.): 350 W

Podtlak (max.): 25 kPa

Proud vzduchu (max.): 35 l/s

Úroveň hluku (Lc IEC): 83 dB

Filtrace

Kapacita pro prach: 1,5 L

Výstupní filtr: Houba

Filtr motoru: Omyvatelný filtr EPA10

Použitelnost

Akční rádius: 9 m

Délka kabelu: 6 m

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Rukojeť pro přenášení: Přední

Spojka trubice: Kónický

Typ koleček: Plastový

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Univerzální hubice

Přídavná hubice: Turbokartáč

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Malá hubice

Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 4,5 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V): 406 x 285 x

238 mm

* Sací výkon byl testován v souladu s mezinárodními

standardy DIN EN 60312/11/2008, testováno externím

institutem pro testování SLG Prüf- und Zertifizierungs

GmbH (společnost Philips Consumer LifeStyle B.V.,

leden 2013).
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