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FC8577/09

Pats galingiausias „Philips“ dulkių siurblys su maišeliu
Sulaiko > 99,9 %* dulkių, o maišelis naudojamas 50 % ilgiau**

„Philips Performer“ dulkių siurblys valo geriausiai ir vartoja mažai energijos. Su mūsų priešalerginiu filtru, kuris

sulaiko daugiau nei 99,9 % kenksmingų dalelių, namų oras bus švarus ir sveikas.

Aukščiausios kokybės efektyvumas

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina stiprų siurbimą

900 W variklis – didelė siurbimo galia

99,9 % dulkių surinkimas* – gilus valymas

Antialerginis filtras sulaiko 99,9 % dalelių; Sertifikatas ECARF

„TriActive+“ antgalis, labai našiai veikia siurbiant visas grindis

Valymas be pastangų

Į rankeną integruotas ir paruoštas naudoti minkštas šepetys

Paprastai naudojami, ilgalaikiai maišeliai telpa didelėje 4 litrų talpos dulkių surinkimo kameroje

„ActiveLock“ movos lengvai pritaikomos bet kokiai užduočiai



Dulkių siurblys su maišeliu FC8577/09

Ypatybės

„AirflowMax“ technologija

Dėl unikalaus dizaino dulkių surinkimo

kameros maksimaliai padidinama talpa, o

naudojant neužsikemšantį dulkių surinkimo

maišelį – oro srautas, todėl stipri siurbimo

galia išlaikoma iki užsipildant dulkių surinkimo

maišeliui.

Labai našus 900W variklis

Didelio našumo 900 W variklis pasižymi

didele siurbimo galia, kad giliai valytų.

99,9 % dulkių surinkimas*

Su „TriActive+“ antgaliu ir didele siurbimo galia

užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių*.

Sertifikuotas antialerginis filtras

Sertifikuotas antialerginis filtras sulaiko 99,9 %

smulkių dulkių dalelių, įskaitant žiedadulkes,

gyvūnų plaukus ir dulkių erkutes – puikiai tinka

kenčiantiems nuo alergijų.

Integruotas šepetys

Dulkių valymo šepečio įrankis įmontuotas į

rankeną, kad visada būtų paruoštas naudoti

valant baldus, lygius paviršius ir apmušalus.

Ilgalaikiai 4 l talpos maišeliai

Su didelės 4 litrų talpos dulkių surinkimo

kamera ir ilgalaikiais universaliais maišeliais

optimali siurbimo galia išliks iki galo, kol reikės

tvarkingai ištuštinti sandarų maišelį.

„TriActive+“ antgalis

„TriActive+“ antgalis atlieka 3 valymo veiksmus

vienu perbraukimu. Jame yra didelė anga

priekyje, kad susiurbtų didelius nešvarumus, o

specialios konstrukcijos padas pašalina dulkes

giliai iš kilimų. Abiejose antgalio pusėse

esantys oro kanalai susiurbia bet kokias dulkes

ir nešvarumus palei sienas ar baldus.

5 metų garantija

Užsiregistruokite philips.com/welcome per 3

mėnesius nuo prekės įsigijimo ir mėgaukitės 5

metų variklio garantija nemokamai!

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

„Performance“

Įeinanti energija (maks.): 900 W

Oro srovė (maks.): 32,17 l/s

Įeinanti energija (IEC): 650 W

Garso lygis: 77 dB

Siurbimas (maks.): 17,5 kPa

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 9 m

Nešimo rankena: Priekis

Maitinimo laido ilgis: 6 m

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Su ratukais: Guma

Vamzdžio sujungimas: ActiveLock

Energijos tiekimo valdymas: Sukama

rankenėlė

Konstrukcija

Spalva: Vario pilka

Filtravimas

Dulkių maišelio tipas: s-bag Classic Long

Performance

Dulkių tūris: 4 l

Išmetimo filtras: Priešalerginis filtras

Variklio filtras: Mikrofiltras

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Integruotas

šepetys

Papildomas antgalis: Antgalis kietoms

grindims

Standartinis antgalis: „TriActive+“ antgalis

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 447 x 304 x

234 mm

Gaminio svoris: 5,2 kg

* 99,9 % dulkių surinkimas nuo kietų grindų su siaurais

įrankiais (IEC62885-2). Filtravimo efektyvumas

išbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.

* *Apskaičiuota keičiant dulkių maišelį, kai prarandama

80 % siurbimo galios, palyginti su klasikiniu popieriniu

maišeliu FC8019/01; matuojama viduje naudojant

„Philips“ FC895x/09 asortimentą.
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