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Максимална всмукателна мощност за по-добро почистване*

С технология Airflow Max и капацитет 4 л прах

Новата Philips Performer Active осигурява по-добро почистване, благодарение на технологията Airflow Plus и мощния 2000 W

мотор

Отлично почистване

Революционна технология AirFlow Max за екстремално всмукване

2000 W мотор генерира макс. 400 W всмукателна мощност

4 л вместимост за смет за по-дълго почистване

Удобство

Достигайте до всички ъгли благодарение на удължената ергономична дръжка

Вградена антиалергична система

HEPA AirSeal с филтър HEPA 10 за здравословен въздух

S-bag Classic за дълготрайна работа издържат до 50% по-дълго



Прахосмукачка с торба FC8653/01

Акценти Спецификации

Технология AirFlow Max

Технологията AirFlow Max максимизира потока

въздух, като позволява на торбичката за смет да се

разгъва равномерно, така че вие получавате най-

високата всмукателната мощност, докато торбичката

се пълни!

2000 W мотор

2000 W мотор създава макс. 400 W всмукателна

мощност за отлични резултати при почистване.

4 л вместимост за смет

Специално проектираната камера за смет с

вместимост 4 л ви позволява да използвате

торбичката за смет оптимално, за да чистите по-

дълго.

Удължена ергономична дръжка

Ергономичната форма на дръжката я прави лесна за

използване. Изключително голямата дължина ви

позволява да достигнете по-далеч, за да почистите

лесно дори и трудно достъпните места.

HEPA 10 AirSeal, миещ се

Филтър HEPA 10 и AirSeal улавят най-фините

частици прах, преди въздухът да се издуха навън, за

среда без прах и чист, здравословен въздух.

S-bag Classic за дълготрайна работа

Тази нова синтетична торба за прах Philips е

създадена, за да осигури дълготрайна

производителност на прахосмукачката, т.е. високо

ниво на всмукателна мощност и максимално

филтриране, до момента, когато торбата за прах е

пълна и готова за изхвърляне.

Дизайн

Цвят: Звездно синьо

Производителност

Консумирана мощност (макс.): 2000 W

Входна мощност (IEC): 1800 W

Всмукателна мощност (макс.): 400 W

Вакуум (макс.): 30 kPa

Въздушен поток (макс.):

42 л/сек.

Ниво на шума (Lc IEC): 82 dB

Филтриране

Вместимост за прах: 4 л

Изходящ филтър: Миещ се филтър HEPA 10

Филтър на двигателя: Микрофилтър

Използваемост

Радиус на действие: 9 м

Дължина на кабела: 6 м

Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2

части

Ръкохватка: Ергономична ръкохватка с плъзгач за

въздух

Дръжка за носене: Предно

Сглобяване на тръбата: Коничен

Помощни принадлежности за съхранение:

Вертикално и хоризонтално

Тип на колелата: Гумен

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Многоцелеви накрайник

Аксесоари: Тесен накрайник, Малък накрайник

Устойчивост

Ръководство за потребителя: 100% рециклирана

хартия

Тегло и размери

Тегло на изделието: 5,2 кг

Размери на продукта (ДxШxВ): 447x304x234 мм

* *Резултати в сравнение с Philips PowerLife, изпитвана вътрешно

през август 2013 г.
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