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FC8725/09 Пълни работни показатели
По-ниска консумация на енергия

Новата Philips Performer Expert осигурява най-високите резултати за събиране на прах*

върху всички подови настилки благодарение на технологията AirflowMax и уникалния

накрайник TriActiveMax, проектиран за най-добро събиране на прах. Прекрасни резултати

от почистването дори докато торбичката се запълва!

Изключителни резултати от почистването

Революционна технология AirflowMax за изключителна ефективност

Енергийно ефективен мотор за изключителни резултати

Новият накрайник 3 в 1 TriActiveMax за максимално събиране на прах

Идеална за премахване на големи трохи наведнъж

Накрайникът TriActiveZ премахва всичкия прах и трохи с едно движение

Максимално удобство

5 л вместимост за смет за по-дълго почистване

Вградена филтрираща система

HEPA13 с HEPA AirSeal задържа над 99% от праха

Противоалергенен, качество, тествано от ECARF

Изключително дълготрайната торба s-bag улавя и най-финия прах
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Акценти

Технология AirflowMax

Технологията AirflowMax създава максимален

въздушен поток, позволявайки на торбичката за смет

да се разгъне равномерно, така че получавате висока

ефективност дори докато торбичката се запълва!

Високоефективен мотор

Високоефективният мотор е оптимизиран да

използва по-малко енергия за генериране на по-силен

въздушен поток.

Накрайник TriActiveMax

Накрайникът TriActiveMax с 3 в 1 почистващо

действие идеално приляга към пода за максимално

събиране на прах. 1) Той внимателно разтваря

килима със специално проектираната повърхност, за

да премахне праха в дълбочина. 2) Той всмуква

големите частици с по-големия си отвор отпред. 3)

Той измита праха и замърсяванията в близост до

мебелите и стените с двете си странични четки.

Накрайник TriActiveZ

Накрайникът TriActiveZ премахва всичкия прах и

трохи с едно движение, благодарение на

специалните му характеристики: (1) Уникалната

конструкция под формата на Z насочва по-големите

трохи и финия прах към всмукващия канал без

необходимост от повдигане на накрайника. (2)

Страничните въздушни канали осигуряват идеално

почистване покрай кантовете. (3) Конструкцията без

четка гарантира, че накрайникът е винаги без пух и

косми.

5 л вместимост за смет

Специално проектираната камера за смет с

вместимост 5 л ви позволява да използвате

торбичката за смет оптимално, за да чистите по-

дълго.

HEPA13 антиалергична филтрация

Филтърът HEPA13 и AirSeal улавят и най-финия

прах, преди въздухът да се издуха навън, за чист

въздух в дома ви, без алергени и прах. Изходящият

въздух е по-чист дори от въздуха в стаята.

сертифицирано по ECARF

Тази прахосмукачка с филтриране HEPA 13 е

сертифицирана като противоалергенна от

Фондацията на Европейския център за изследване на

алергиите. Филтърът HEPA 13 пречиства изходящия

въздух до 99,95 % от алергени от косми от котки и

кучета, акари или прашец, за да допринесе за

домашна среда без алергени.

Изключително дълготрайна торба s-bag

Поддържайте високоефективно почистване за по-

дълъг период, благодарение на XXL 5-литровата

торба s-bag с изключителна дълготрайност.

Изработена от първокласен многослоен материал,

който не се задръства, тази изключително

дълготрайна торба s-bag гарантира отлична

всмукателна мощност и филтриране, като издържа до

80% по-дълго от стандартната торба за прах.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Представяне

Ниво на силата на звука: 78 dB

Входна мощност (IEC): 650 W

Въздушен поток (макс.): 30,2 л/сек

Вакуум (макс.): 16,3 kPa

Дизайн

Цвят: Flacon blue

Филтриране

Вместимост за прах: 5 л

Тип на торбата за прах: Изключително дълготрайна

торба s-bag

Изходящ филтър: HEPA 13

Филтър на мотора: Трислоен микрофилтър

Уплътнение HEPA Air Seal

Употреба

Радиус на действие: 11 м

Дължина на кабела: 8 м

Управление на мощността: Електронно на уреда

Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2

части

Сглобяване на тръбата: SmartLock

Тип на колелата: Гумени

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Индикатор за напълване с прах

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Накрайник TriActiveMax

Допълнителен накрайник: Накрайник TriActiveZ,

Накрайник за твърд под

Приложени аксесоари: Тесен накрайник, "2 в 1"

четка/малък накрайник

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Тегло на продукта: 5 кг

Размери на продукта (Д x Ш x В): 500 x 310 x

300 мм

* В гамата на Philips
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