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FC8575/09

Philipsin tehokkain pölypussillinen pölynimuri
Lukitsee yli 99,9 % pölystä, 50 % pidempi pölypussin käyttöaika**

Philips Performer -pölynimuri takaa upean puhdistustuloksen, ja siinä on alhainen energiankulutus. Pidä myös

kodin sisäilma puhtaana allergiasuodattimellamme, joka kerää yli 99,9 % haitallisista hiukkasista.

Loistava suorituskyky

Edistyksellinen AirflowMax-tekniikka takaa erinomaisen imutehon

900 watin moottori takaa suuren imutehon

Kerää 99,9 % pölystä* ja takaa erinomaisen siivoustehon

Allergiasuodatin poistaa > 99,9 % hiukkasista, ECARF-sertifioitu

TriActive+-suuttimen suorituskyky on erinomainen kaikilla lattiapinnoilla

Helppoa siivousta

Kahvaan integroitu käyttövalmis pehmeä harja

Helposti vaihdettavat ja pitkäkestoiset pölypussit sekä suuri neljän litran pölysäiliö

ActiveLock-liittimien avulla imuri mukautuu helposti eri käyttötarkoituksiin
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Kohokohdat

AirflowMax-tekniikka

Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta pölysäiliö

on entistä tilavampi, ja tukkeutumaton

pölypussi tehostaa ilmankiertoa. Tämä

mahdollistaa tehokkaan imutehon aina

pölypussin täyttymiseen asti.

Tehokas 900 W:n moottori

Tehokas 900 watin moottori takaa

erinomaisen imutehon ja siivousjäljen.

Kerää 99,9 % pölystä*

TriActive+-suutin ja suuri imuteho takaavat,

että imuroit 99,9 % hienosta pölystä*.

Sertifioitu allergiasuodatin

Sertifioitu allergiasuodatin sopii täydellisesti

allergikoille, sillä se kerää 99,9 %

pölyhiukkasista, mukaan lukien siitepölystä,

eläinten karvoista ja pölypunkeista.

Integroitu harja

Kahvaan on liitetty harjasuutin, jota voi käyttää

huonekaluilla, tasaisilla pinnoilla ja kankailla.

Pitkäkestoiset 4L S-bag -pölypussit

Suuri neljän litran pölysäiliö ja pitkäkestoiset,

suljettavat yleispölypussit mahdollistavat

optimaalisen imutehon aina pölypussin

täyttymiseen asti sekä säiliön siistin

tyhjennyksen.

TriActive+-suutin

TriActive+-suutin käyttää kolmea

siivoustoimintoa yhdellä vedolla. Sen etuosan

suurempi imuaukko imee isommat roskat, ja

erikoismuotoiltu pohjalevy avaa lattiamattoa,

jotta syvällekin painunut pöly saadaan

imettyä. Suuttimen sivuilla olevat imuaukot

keräävät myös seinien ja huonekalujen

vierustoilla olevan pölyn ja lian.

5 vuoden takuu

Rekisteröimällä osoitteessa

philips.com/welcome kolmen kuukauden

kuluessa ostopäivästä saat moottorille 5

vuoden takuun kaupan päälle!

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

Syöttöteho (enintään): 900 W

Ilmankierto (enintään): 32,17 l/s

Tuloteho (IEC): 650 W

Äänentaso: 77 dB

Alipaine (enintään): 17,5 kPa

Käytettävyys

Toimintasäde: 9 m

Kantokahva: Etupää

Johdon pituus: 6 m

Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen

teleskooppiputki

Renkaan tyyppi: Kuminen

Putkiliitin: ActiveLock

Virranhallinta: Valintanuppi

Muotoilu

Väri: Tummansininen

Suodatus

Pölypussin tyyppi: s-bag Classic Long

Performance

Pölykapasiteetti: 4 V

Poistosuodatin: Allergiasuodatin

Moottorin suodatin: Mikrosuodatin

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin,

Integroitu harja

Lisäsuutin: Kovien lattiapintojen suutin

Vakiosuutin: TriActive+-suutin

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 447 x 304 x 234 mm

Tuotteen paino: 5,2 kg

* kerää 99,9% pölystä kovilta lattiapinnoilta ja raoista

(IEC62885-2). Suodatusteho testattu DIN EN

60312/11/2008 -standardin mukaisesti.

* *Laskettu vaihtopölypussilla, kun imuteho on 80 %.

Verrattuna Classic Fc8019/01 -pölypussiin, testattu

sisäisesti Philips FC895x/09 -valikoimalla.
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