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Visada didžiausia siurbimo galia*
Su technologija „PowerCyclone 4“

Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys be maišelio su „PowerCyclone 4“ technologija – išskirtiniai

valymo rezultatai. Modernią dulkių talpyklą lengva ištuštinti ir ji nekelia dulkių debesų.

Įspūdinga valymo kokybė

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

2000 vatų galingas variklis

Švarus oras jūsų namuose

EPA filtras surenka mikroskopinio dydžio parazitus, sukeliančius alergijas

Lengva valyti

Pažangi dulkių surinkimo talpykla, kurią lengva ištuštinti

Ergonomiška rankena tolesnėms vietoms pasiekti

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Nuost. rezul. valant kilimus ir baldus

„Turbo“ šepečio antgalis pašalina 25 % daugiau plaukų ir dulkių
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Ypatybės Specifikacijos

Technologija „PowerCyclone 4“

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro

srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus

ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai

užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į

„PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro

įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis

greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę

kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

2000 W variklis

2000 W variklis sukuria 370 W siurbimo galią,

todėl darbus atliksite našiai.

EPA filtro sistema

Klostuotas EPA filtras turi didelį filtravimo

paviršių ir puikiai filtruoja. Naudojant cikloninę

oro srovę filtras ilgai neužsikemša, geriau

filtruoja ir gali būti naudojamas ilgiau.

Lengva ištuštinti dulkių konteinerį

Dulkių talpykla sukurta taip, kad iškratant

dulkes nekyla jų kamuoliai. Unikali forma ir

švelnus paviršius leidžia dulkes surinkti vienoje

pusėje ir lengvai jas iškratyti į šiukšliadėžę.

Itin ilga ergonomiška rankena

Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti.

Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti

ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

„Turbo“ šepečio antgalis

„Turbo“ šepečio antgalis leidžia giliai išvalyti

kilimą ir nuo jo nuimti plaukus bei pūkus.

Besisukantis šepetys aktyviai pakelia dulkes ir

plaukus, todėl siurblys 25 % geriau susiurbia

nešvarumus nuo kilimų. Antgalio ratukai

apsaugo nuo pažeidimo, jei grindys kietos.

Konstrukcija

Spalva: Juoda metalinė

„Performance“

Įeinanti energija (maks.): 2000 W

Įeinanti energija (IEC): 1800 W

Siurbimo galia (maks.): 370 W

Siurbimas (maks.): 33 kPa

Oro srovė (maks.): 37 l/s

Triukšmo lygis (Lc IEC): 80 dB

Filtravimas

Dulkių tūris: 1,7 l

Išmetimo filtras: Mikrofiltras

Variklio filtras: EPA 10 plaunamas filtras

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 9 m

Maitinimo laido ilgis: 6 m

Vamzdžio tipas: Aliuminio teleskopinis

vamzdis

Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje

Vamzdžio sujungimas: Kūginis

Su ratukais: Guma

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: Universalus antgalis

Papildomas antgalis: Didelis turbininis

šepetys

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas

antgalis

Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 6 kg

Gaminio matmenys (IxPxA):

473x304x301 mm

* Siurbimo galios rezultatai, palyginti su „Philips

PowerPro Compact“ FC8470, vidinis patikrinimas atliktas

2013 m. sausio mėn.
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