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Sprzątanie bez wysiłku
Bardzo długi przewód, konstrukcja bezworkowa

Nowa linia odkurzaczy bezworkowych Philips EasyClean jest przeznaczona dla

zwolenników dokładnego sprzątania przy małym wysiłku.

Łatwe usuwanie brudu i kurzu

Silnik o mocy 1800 W zapewniający maksymalną moc ssania 300 W

Czyste powietrze w Twoim domu

Filtr Super Clean Air HEPA 12 wyłapujący 99,5% kurzu

Wydajniejsze czyszczenie

Ulepszony filtr cyklonowy zapewnia moc ssania na dłuższy czas

Proste usuwanie zanieczyszczeń

Łatwy do wyjmowania i opróżniania pojemnik na kurz

Doskonałe rezultaty na wszystkich rodzajach podłóg

Nagradzana uniwersalna nasadka umożliwia dokładne i delikatne czyszczenie



Odkurzacz bezworkowy FC8732/01

Zalety Dane techniczne

Silnik o mocy 1800 W

Odkurzacz Philips z silnikiem o mocy 1800 W

zapewniającym maksymalną moc ssania

300 W gwarantuje dokładne sprzątanie.

Filtr Super Clean Air HEPA 12

Filtr Super Clean Air HEPA 12 wyłapuje co

najmniej 99,5% wszystkich szkodliwych,

mikroskopijnych organizmów wywołujących

alergie układu oddechowego.

Ulepszony filtr cyklonowy

Ten odkurzacz EasyClean ma ulepszony filtr

cyklonowy, który wyłapuje jeszcze więcej

cząsteczek kurzu z powietrza.

Łatwe opróżnianie pojemnika na kurz

Odkurzacz bezworkowy ma przezroczysty

pojemnik na kurz, który pozwala na

sprawdzanie jego zawartości, ułatwiając

odnalezienie i wyjęcie przypadkowo

wciągniętych cennych przedmiotów.

Uniwersalna nasadka

Doskonałe rezultaty na wszystkich rodzajach

podłóg dzięki nagradzanej w testach

konsumenckich uniwersalnej nasadce. Szeroki

kanał powietrzny ma na celu zapewnienie

optymalnego przepływu powietrza

umożliwiającego skuteczne czyszczenie nawet

wzdłuż ścian. Specjalny podwójny zawias

zapewnia nieprzerwany kontakt z podłogą i

gwarantuje doskonałe rezultaty. Ta wysokiej

jakości nasadka zaprojektowana i

wyprodukowana przez niemiecką firmę

WesselWerk jest wyposażona w metalową

stopę otoczoną szczotkami, która umożliwia

delikatne, a przy tym dokładne czyszczenie

twardych podłóg, dywanów i szczelin w

podłodze.

Wzornictwo

Kolor: Czarny

Filtracja

Filtr wylotowy: Filtr Super Clean Air HEPA 12

Typ filtra: Gore-Tex HEPA 10

Pojemność pojemnika na kurz: 2 L

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczotka, Szczelinówka

Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze

Standardowa nasadka: Uniwersalna nasadka

Wydajność

Nadmuch (maks.): 36 l/s

Moc wejściowa (IEC): 1600 W

Moc wejściowa (maks.): 1800 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 79 dB

Moc ssania (maks.): 300 W

Podciśnienie (maks.): 29 kPa

Parametry użytkowe

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Łączenie rury: Przycisk

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Typ rury: Metalowa, lakierowana,

dwuczęściowa rura teleskopowa

Typ kółek: Plastik

Zasięg działania: 10 m

Długość przewodu: 8 m

Waga i wymiary

Waga produktu: 6 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

510 x 270 x 320 mm
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