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Zawsze największa moc ssania*
Dzięki technologii PowerCyclone 4

Nowy odkurzacz bezworkowy PowerPro Active firmy Philips zapewnia niesamowite efekty sprzątania dzięki

technologii PowerCyclone 4. Zaawansowany pojemnik na kurz można łatwo opróżnić, a jego konstrukcja

zapobiega tworzeniu się kłębów kurzu.

Doskonała skuteczność sprzątania

Technologia PowerCyclone 4 natychmiast oddziela kurz od powietrza

Silnik o mocy 2000 W zapewnia wysoką wydajność

Czyste powietrze w Twoim domu

Filtr HEPA wyłapuje mikroorganizmy wywołujące alergie

Łatwe czyszczenie

Zaawansowany pojemnik na kurz, który można łatwo opróżnić

Ergonomiczny uchwyt zapewnia daleki zasięg

Dostęp do wszystkich zakamarków dzięki długiemu, ergonomicznemu uchwytowi

Doskonałe czyszczenie dywanów i mebli

Turboszczotka usuwa o 25% więcej włosów i kłaczków kurzu



Odkurzacz bezworkowy FC8634/01

Zalety Dane techniczne

Technologia PowerCyclone 4

Technologia PowerCyclone 4 zapewnia

najdokładniejsze sprzątanie za jednym razem

w dwóch niezwykle skutecznych krokach: 1)

Powietrze szybko wpływa do komory

PowerCyclone dzięki prostemu i gładkiemu

wlotowi. 2) Zakrzywiony przepust powietrza

przyspiesza jego ruch w górę w komorze

cyklonicznej, co powoduje oddzielanie się

kurzu od powietrza.

Silnik 2000 W

Silnik o mocy 2000 W zapewnia maksymalną

moc ssania 370 W, co gwarantuje wysoką

wydajność.

System filtracji HEPA

Pofałdowany filtr HEPA o dużej powierzchni

zapewnia dobrą wydajność filtrowania. W

połączeniu z cyklonicznym nadmuchem

zapobiega to szybkiemu zatkaniu i daje lepsze

i dłuższe filtrowanie.

Łatwe opróżnianie pojemnika na kurz

Pojemnik można opróżnić, nie wzbijając w

powietrze kłębów kurzu. Jego wyjątkowy

kształt i gładka powierzchnia sprawiają, że kurz

zbiera się po jednej stronie i równomiernie

zsuwa się do kosza na śmieci.

Niezwykle długi, ergonomiczny uchwyt

Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w

użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość sprawia,

że można sięgać dalej i łatwo czyścić trudno

dostępne miejsca.

Turboszczotka

Turboszczotka głęboko czyści dywany oraz

szybko usuwa z nich włosy i kłaczki kurzu.

Obrotowa szczotka usuwa drobiny kurzu i

włosy, dzięki czemu dywany są o 25%

czystsze. Jest ona wyposażona w kółka, które

zapobiegają powstaniu uszkodzeń w

przypadku użycia jej na twardej podłodze.

Wzornictwo

Kolor: Beluga metallic

Wydajność

Moc wejściowa (maks.): 2000 W

Moc wejściowa (IEC): 1800 W

Moc ssania (maks.): 370 W

Podciśnienie (maks.): 33 kPa

Nadmuch (maks.): 37 l/s

Poziom hałasu (Lc IEC): 80 dB

Filtracja

Pojemność na kurz: 1,7 l

Filtr wydmuchiwanego powietrza: Mikrofiltr

Filtr silnika: Zmywalny filtr HEPA 10

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 9 m

Długość przewodu: 6 m

Typ rury: Aluminiowa rura teleskopowa

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Łączenie rury: Stożkowe

Typ kółek: Gumowe

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Nasadki i akcesoria

Standardowa nasadka: Uniwersalna nasadka

Dodatkowa nasadka: Pełna turboszczotka

Akcesoria: Szczelinówka, Nasadka mała

Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Waga produktu: 6 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

473 x 304 x 301 mm

* Moc ssania w porównaniu z odkurzaczem PowerPro

Compact FC8470 firmy Philips; na podstawie wyników

testu wewnętrznego przeprowadzonego w styczniu

2013 r.
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