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Maximální sací výkon pro lepší výsledky čištění*
S technologií Airflow Max a 4l kapacitou na prach

Nový vysavač Philips Performer Active poskytuje díky technologii Airflow Plus a výkonnému 2 000W motoru

dokonalejší čištění

Vynikající čisticí výsledky

Revoluční technologie Airflow Max pro mimořádné sání

2 000W motor vytváří maximální sací výkon 400 W

4l kapacita na prach pro delší čištění

Pohodlí

Díky ergonomické rukojeti s dlouhým dosahem se dostanete do všech koutů

Integrovaný systém Anti-Allergy

Sáček s-bag Classic Long Performance vydrží až o 50 % déle

Těsnění AirSeal s filtrem EPA10 pro zdravý vzduch



Sáčkový vysavač FC8652/01

Přednosti Specifikace

Technologie Airflow Max

Technologie Airflow Max maximalizuje

proudění vzduchu, prachový sáček se díky

tomu otevírá rovnoměrně a dosáhnete

nejvyššího sacího výkonu, dokonce i když se

sáček plní!

2000W motor

2 000W motor vytváří max. sací výkon 400 W

pro vynikající výsledky čištění.

4l kapacita na prach

Speciálně navržená 4l prachová komora vám

umožní optimálně využít prachový sáček, takže

budete moci vysávat po delší dobu.

Ergonomická rukojeť s dlouhým dosahem

Tato ergonomická rukojeť se dobře používá. Její

zvláště dlouhé provedení vám umožňuje

dosáhnout dále, takže můžete snadno čistit i

obtížně dosažitelná místa.

Sáček s-bag Classic Long Performance

Tento nový syntetický prachový sáček Philips

byl vyvinut tak, aby zajišťoval dlouhotrvající

výkon vysavače – například vysokou úroveň

sacího výkonu a maximální filtraci až do

okamžiku, kdy bude sáček plný a připravený

k likvidaci.

Těsnění AirSeal s filtrem EPA10

Omyvatelný filtr HEPA10 a těsnění AirSeal

zachytí i ten nejjemnější prach, než se rozletí

do okolí, a zajistí vám tak bezprašné prostředí

a čistý, zdravý vzduch.

Design

Barva: Sytá červená

Výkon

Příkon (max.): 2000 W

Příkon (IEC): 1800 W

Sací výkon (max.): 400 W

Podtlak (max.): 30 kPa

Proud vzduchu (max.): 42 l/s

Úroveň hluku (Lc IEC): 82 dB

Filtrace

Kapacita pro prach: 4 L

Výstupní filtr: Filtr EPA 10

Filtr motoru: Mikrofiltr

Použitelnost

Akční rádius: 9 m

Délka kabelu: 6 m

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Držadlo: Ergonomická rukojeť s regulací

vzduchu

Rukojeť pro přenášení: Přední

Spojka trubice: Kónický

Pomůcka pro uložení nebo uskladnění: Svisle

a vodorovně

Typ koleček: Pogumovaná

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Víceúčelová hubice

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Malá hubice

Podpora udržitelného rozvoje

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 5,2 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V): 447 x 304 x

234 mm

* *Výsledky v porovnání s modelem Philips PowerLife,

testováno interně v srpnu 2013
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