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FC8725/09 Plnohodnotný výkon
Nižšia spotreba energie

Nový vysávač Philips Performer Expert sa môže pochváliť najvyššími

hodnoteniami pri zachytávaní prachu* na všetkých druhoch podláh vďaka

technológii AirflowMax a jedinečnej hubici TriActiveMax stvorenej na dokonalé

zachytávanie prachu. Skvelé výsledky čistenia, dokonca aj vtedy, keď sa vrecko

naplní!

Vynikajúce výsledky čistenia

Vysoký výkon s energetickou triedou 3AAA

Revolučná technológia AirflowMax na extrémne výkonné satie

Vysokovýkonný motor pre vysokokvalitné výsledky

Nová hubica 3 v 1 TriActiveMax maximalizuje zachytávanie prachu

Ideálne odstráni všetky veľké omrvinky jedným ťahom

Hubica TriActiveZ jedným ťahom odstráni všetok prach aj omrvinky

Maximálne pohodlie

5 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie

Integrovaný antialergický systém

Filter HEPA 13 s tesnením HEPA AirSeal zachytí viac než 99 % prachu

Kvalita vhodná aj pre alergikov testovaná strediskom ECARF

Vrecko s-bag Ultra Long Performance zachytí ešte viac jemného prachu



Vysávač s vreckom FC8725/09

Hlavné prvky

Energetický štítok 3AAA

Vytvorený tak, aby dosahoval maximálny

výkon s hodnoteniami A z hľadiska

energetickej efektivity, čistiaceho výkonu na

tvrdých podlahách a reemisie prachu.

Technológia AirflowMax

Technológia AirflowMax maximalizuje

prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na

prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje

dosiahnuť najvyšší výkon, aj keď sa vrecko

zapĺňa!

Vysokovýkonný motor

Tento vysokovýkonný motor bol optimalizovaný

tak, aby s cieľom vytvorenia silnejšieho prúdu

vzduchu spotreboval menej energie.

Hubica TriActiveMax

Hubica TriActiveMax s čistiacimi činnosťami 3

v 1 dokonale priľne k podlahe a maximalizuje

tak zachytávanie prachu. 1) Jemne otvorí

koberec špeciálne navrhnutou pracovnou

plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2)

Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho

otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a

nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka

obojstranným kefám.

Hubica TriActiveZ

Hubica TriActiveZ vďaka svojím špeciálnych

funkciám jedným ťahom odstráni všetok prach

aj omrvinky: (1) Jedinečný dizajn v tvare Z

nasmeruje väčšie omrvinky a jemný prach do

sacieho kanála bez toho, aby ste museli

hubicu dvíhať. (2) Bočné sacie kanále zaisťujú

dokonalé čistenie okolo soklov. (3) Bezkefkový

dizajn zabezpečí, že je nástavec vždy čistý bez

chumáčov a vlasov.

5 l kapacita na prach

Špeciálne navrhnutá 5 l komora na prach

umožňuje optimálne využitie vrecka na prach,

pre dlhšie vysávanie bez výmeny vrecka.

Antialergická filtrácia HEPA 13

Filter HEPA 13 a tesnenie AirSeal zachytia aj

ten najjemnejší prach skôr, než vzduch vyjde z

vysávača. Tým zaručia prostredie bez prachu a

čistý vzduch bez alergénov. Vzduch

vychádzajúci z vysávača je dokonca čistejší

než vzduch v miestnosti.

S certifikáciou ECARF

Tento vysávač s filtračným systémom HEPA 13

je certifikovaný Európskym centrom pre výskum

alergií ako vhodný aj pre alergikov.

Filter HEPA 13 odstráni z vyfukovaného

vzduchu až 99,95 % alergénov z mačacej a

psej srsti, prachových roztočov alebo peľu a

prispieva tak k vytvoreniu domácnosti vhodnej

pre alergikov.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Výkon

Hodnotenie energetickej efektívnosti

Ročná spotreba energie: 27,8 kW·h

Trieda čistenia kobercov: C

Trieda čistenia tvrdých podláh

Trieda reemisie prachu

Hladina akustického výkonu: 78 dB

Príkon (IEC): 650 W

Prietok vzduchu (max): 30,2 l/s

Vákuum (max): 16,3 kPa

Dizajn

Farba: Flakónová modrá

Filtrácia

Kapacita na prach: 5 l

Typ prachového vrecka: Vrecko s-bag Ultra

Long Performance

Výstupný filter: HEPA 13

Filter motora: Trojvrstvový mikrofilter

Tesnenie HEPA AirSeal

Použiteľnosť

Akčný rádius: 11 m

Dĺžka kábla: 8 m

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Spojka trubice: Funkcia SmartLock

Typ koliesok: Guma

Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu

Indikátor plného vrecka na prach

Hubicee a príslušenstvo

Bežná hubica: Hubica TriActiveMax

Dodatočná hubica: Hubica TriActiveZ, Hubica

na tvrdé podlahy

Pribalené príslušenstvo: Štrbinová hubica,

Kefa 2 v 1/malá hubica

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 5 kg

Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 310 x

300 mm

* V rámci sortimentu spoločnosti Philips

* ** Klasifikácia energetických štítkov je určená

delegovaným nariadením Európskej komisie (EÚ) č.

665/2013 v rozpätí od „A+++“ do „D“
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