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Vždy najvyšší sací výkon*
Vďaka technológii PowerCyclone 4

Nový vysávač Philips PowerPro Active vám poskytne vynikajúce čistenie vďaka technológii PowerCyclone 4.

Dômyselný zásobník na prach sa ľahko vysýpa a pomáha zabrániť tvorbe kúdolov prachu.

Vysoký výkon pri vysávaní

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

2000 W motor zaručí vysoký výkon

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

Filter EPA zachytáva mikroskopické parazity spôsobujúce alergie

Jednoduché čistenie

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach uľahčuje vysýpanie

Ergonomická rukoväť pre široký dosah

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu



Bezvreckový vysávač FC8631/01

Hlavné prvky Technické údaje

Technológia PowerCyclone 4

Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním

nečistoty od vzduchu jedným ťahom

maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša

pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka

veľmi účinným krokom: 1) Technológia

PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka

priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2)

Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu

smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka

čomu sa prach oddelí od vzduchu.

2000 W motor

2000 W motor generuje max. sací výkon

370 W pre skvelé výsledky.

Filtračný systém EPA

Plisovaný filter EPA má veľký filtrovací povrch

a výborný filtrovací výkon. Spolu s cyklónovým

prietokom vzduchu tak zabráni rýchlemu

zaneseniu a upchatiu a poskytne vám

kvalitnejšie a trvalejšie filtrovanie.

Zásobník na prach s ľahkým vysýpaním

Zásobník na prach je dokonale navrhnutý na

vysýpanie, pri ktorom sa netvoria kúdoly

prachu. Vďaka svojmu jedinečnému tvaru a

hladkému povrchu sa prach zhromažďuje na

jednej strane nádoby a rovnomerne skĺzne do

odpadkového koša.

Extra dlhá ergonomická rukoväť

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje

pohodlné použitie. Je špeciálne navrhnutá, aby

ste dosiahli ďalej, takže vyčistíte aj ťažko

dostupné miesta.

Dizajn

Farba: Tmavá čierna

Výkon

Vstupný výkon (max): 2000 W

Príkon (IEC): 1800 W

Sací výkon (max): 370 W

Vákuum (max): 33 kPa

Prietok vzduchu (max): 37 l/s

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 80 dB

Filtrácia

Kapacita na prach: 1,7 D

Výstupný filter: Mikrofilter

Filter motora: Umývateľný filter HEPA 10,

Umývateľný filter EPA 10

Použiteľnosť

Akčný rádius: 9 m

Dĺžka kábla: 6 m

Typ trubice: Hliníková teleskopická trubica

Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu

Pripojenie trubice: Kužeľovitý

Typ koliesok: Guma

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Hubicee a príslušenstvo

Bežná hubica: Viacúčelová hubica

Pribalené príslušenstvo: Štrbinová hubica,

Malá hubica

Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na

trubici

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 6 kg

Rozmery produktu (D x Š x V): 473 x 304 x

301 mm

* Výsledky sacieho výkonu v porovnaní s modelom Philips

PowerPro Compact FC8470, interné testovanie v januári

2013.
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