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FC8732/01

Čištění bez námahy
Obzvlášť dlouhý kabel, nevyžaduje sáček

Bezsáčkový vysavač EasyClean společnosti Philips je určen pro ty, kdo chtějí

s minimálním úsilím dosáhnout důkladného vyčištění.

Snadno odstraňuje prach a špínu

Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací výkon 300 W

Čistý vzduch v domácnosti

Filtr Super Clean Air HEPA 12, 99,5% filtrace

Vyšší efektivita čištění

Vylepšený cyklónový filtr pro déle trvající sací výkon

Snadné odstraňování nečistot

Nádobu na prach lze snadno vyjmout a vyprázdnit

Vynikající výsledky na všech podlahách

Univerzální hubice oceněná v testu pro důkladné a jemné čištění



Bezsáčkový vysavač FC8732/01

Přednosti Specifikace

1 800W motor

Vysavač Philips s motorem o příkonu 1 800 W

vytváří max. sací výkon 300 W a zajišťuje

dokonalé čištění.

Filtr Super Clean Air HEPA 12

Tento filtr Super Clean Air HEPA 12 zachytí

nejméně 99,5 % všech mikroskopických

škůdců, kteří způsobují alergie dýchacích cest.

Vylepšený cyklónový filtr

Tento model EasyClean obsahuje vylepšený

cyklónový filtr, který ze vzduchu odfiltruje více

prachových částic.

Nádoba na prach se snadným

vyprazdňováním

Bezsáčkový vysavač je dodáván s průhlednou

nádobou na prach, díky které přímo zjistíte,

kolik prachu jste z podlahy vysáli, a snadno

vyhledáte náhodně vysáté cenné věci.

Univerzální hubice

Vynikající čištění všech typů podlah díky této

univerzální hubici, která zvítězila ve

spotřebitelském testu. Design jejího širokého

vzduchového kanálu umožňuje optimální

proudění vzduchu, což vede k efektivnímu

čištění – dokonce i podél stěn. Speciální

dvojitý závěs zase zaručuje stálý kontakt

s podlahou, což přináší nejlepší výsledky

čištění. Tato vysoce kvalitní hubice byla

navržena a vyrobena ve společnosti

WesselWerk v Německu: má kovovou čisticí

plochu, která je obklopena kartáčky jemně

čistícími tvrdé podlahy, štěrbiny a koberce.

Design

Barva: Havraní černá

Filtrace

Výstupní filtr: Filtr Super Clean Air HEPA 12

Typ filtru: Gore-Tex, HEPA 10

Kapacita pro prach: 2 L

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Kartáč, Nástavec pro

štěrbiny

Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici

Standardní hubice: Univerzální hubice

Výkon

Proud vzduchu (max.): 36 l/s

Příkon (IEC): 1600 W

Příkon (max.): 1800 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 79 dB

Sací výkon (max.): 300 W

Podtlak (max.): 29 kPa

Použitelnost

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední

straně

Spojka trubice: Tlačítko

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná

teleskopická trubice

Typ koleček: Plastový

Akční rádius: 10 m

Délka kabelu: 8 m

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 6 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V): 510 x 270 x

320 mm
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