
Aspirator fără sac

 

Super Parquet

 
FC8720/01

Eliminaţi efortul din procesul de curăţenie

Gama fără sac de praf FC8700 de la Philips a fost creată pentru persoanele care doresc o curăţare intensă cu

efort minim.

Îndepărtează cu uşurinţă murdăria şi praful

Motor de 1800 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 300 Waţi

Aer curat în casa dvs.

Filtru HEPA 12 Super Clean Air, filtrare 99,5%

Eliminare uşoară a prafului

Sacul de praf poate fi scos şi golit cu uşurinţă

Curăţare uşoară, în jurul mobilierului

Duză Tri-active cu acţiune unică 3-în-1

Curăţarea superioară a podelelor dure

Capul Super Parquet elimină de 3 ori mai multă mizerie lipicioasă



Aspirator fără sac FC8720/01

Repere Specificaţii

Motor de 1800 Waţi

Motor de 1800 Waţi care generează putere de

aspirare de max. 300 Waţi pentru a asigura

rezultate perfecte de curăţare.

Filtrul Super Clean Air HEPA 12

Acest filtru HEPA 12 Super Clean Air absoarbe

cel puţin 99,5% din paraziţii microscopici

dăunători care cauzează alergii respiratorii.

Compartiment pentru praf uşor de golit

Aspiratorul fără sac are un compartiment pentru

praf transparent prin care se vede praful

îndepărtat de pe podea şi care facilitează

regăsirea obiectelor de valoare aspirate

accidental.

Duză Tri-Active

Această duză unică are un design aerodinamic

pentru eficienţă maximă la curăţare, perii

laterale pentru îndepărtarea prafului din colţuri

şi locuri curbate şi este dotat cu un orificiu

frontal pentru aspirarea bucăţilor mari. Astfel,

fiecare mişcare va produce imediat rezultate

uimitoare.

Cap de aspirare Super Parquet

Capul Super Parquet vă permite curăţarea

dintr-o singură mişcare a podelelor dure de

toate tipurile, fără riscul deteriorării. Utilizând

capacitatea de absorbţie a lavetelor din micro-

fibre, împreună cu puterea de aspirare a

aspiratorului, obţineţi rezultate maxime fără a fi

necesari detergenţi sau perii.

Design

Culori: Negru

Model: Super Parquet

Motor

Putere de intrare maximă: 1800 W

Putere de intrare IEC: 1600 W

Putere maximă de aspirare: 300 W

Flux de aer: 34 l/s

Vid: 26,5 kPa

Specificaţii aspirator

Control electronic al energiei: Da, pe aparat

Filtru de evacuare: Filtrul Super clean air

HEPA 12 (FC8044)

Filtru ciclonic: HEPA 10, Gore-Tex

(FC8047/01)

Capacitate praf: 2 L

Lungime cablu: 7 m

Rază de acţiune: 10 m

Tub: Tub telescopic din metal emailat

Cuplare: Element de cuplare cu buton

Mâner pentru transport: Tabel de pagini

Asistenţă pentru aşezare/depozitare

Roţi: Roţi de cauciuc

Nivel de zgomot Lc IEC: 79 dB

Accesorii

Duză suplimentară: Cap de aspirare Super

Parquet

Accesorii: Perie, pt. spaţii înguste, cap mic

Depozitare accesoriu: Mâner

Cap de aspirare: Duză Tri-Active
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