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Прахът няма никакви шансове
Няколкото филтъра отстраняват до 99,9% от всичкия прах

Прахосмукачката с торба Expression на Philips предоставя ефикасен начин за филтриране на

цветен прашец, спори и алергенни вещества от въздуха. Миещият се филтър HEPA 12 в

съчетание с торбата s-bag Clinic улавя до 99,9% от всички частици прах.

Висока почистваща способност

1800 W двигател, създаващ макс. 350 W засмукваща мощност

Чист въздух във Вашия дом

Миещ се филтър HEPA 12 с 99,5% филтриране

Хигиенично изхвърляне на сметта

Уникална касета Clean Comfort за избягване на контакт с праха

Торбата за прах улавя безопасно всичкия прах

Торбата s-bag Clinic улавя до 99,9% от всичкия прах



Прахосмукачка с торба FC8611/01

Акценти Спецификации

Двигател 1800 вата

Високоефективен 1800 W двигател генерира макс.

350 W засмукваща мощност за идеални резултати от

чистенето.

Миещ се филтър HEPA 12

Този миещ се филтър HEPA 12 улавя най-малко

99,5% от всички вредни микроскопични паразити,

които причиняват дихателни алергии.

S-bag Clinic - Анти-алергенна

Тази торба за прах филтрира до 99,9% поленов прах,

спори и алергени. Идеална за хора с алергии!

Касета Clean Comfort

Благодарение на патентования държач на торбата за

прах, при изхвърлянето й няма допир до сметта.

 

Дизайн

Цвят: Гарваново черно

Работни показатели

Консумирана мощност (макс.): 1800 W

Входна мощност (IEC): 1600 W

Мощност на засмукване (макс.): 350 W

Вакуум (макс.): 30 kPa

Въздушен поток (макс.):

40 л/сек.

Ниво на шума (Lc IEC): 82 dB

Филтриране

Вместимост за прах: 3 л

Тип на торбата за прах: s-bag Clinic - Анти-алергенна

Изходящ филтър: Миещ се филтър Super Clean Air

HEPA 12

Филтър на двигателя: Трислоен

Използваемост

Радиус на действие: 10 м

Тип на тръбата: Метална лакирана телескопична

тръба от 2 части

Дръжка за носене: Отпред

Индикатор за пълна торба за прах

Касета Clean Comfort

Сглобяване: Коничен

Помощни принадлежности за съхранение: Отзад и

отдолу

Тип на колелата: Пластмаса

Управление на мощността:

Електронно на уреда

Дължина на кабела: 7 м

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Универсален накрайник

Аксесоари: Тесен накрайник, Малък накрайник

Съхранение на принадлежностите: На тръбна щипка
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