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Olajšajte si čiščenje
Izjemno dolg kabel, vrečka ni potrebna

Philipsov sesalnik brez vrečke EasyClean je namenjen tistim, ki želijo temeljito

čiščenje s čim manj truda.

Preprosto odstranjevanje umazanije in prahu

1800 W motor z največjo sesalno močjo 300 W

Čist zrak v domačem okolju

Zračni filter HEPA 12 za fino čiščenje, 99,5 % filtriranje

Preprosto odstranjevanje prahu

Komoro za prah lahko enostavno odstranite in izpraznite

Velik doseg

Izjemno velik doseg 11 m

Enostavno čiščenje tudi okoli pohištva

Nastavek Tri-Active z edinstvenim delovanjem 3-v-1



Sesalnik brez vrečke FC8734/01

Značilnosti Specifikacije

1800 W motor

1800 W motor z največjo sesalno močjo 300

W za popolno čiščenje.

Filter Super Clean Air HEPA 12

Filter Super Clean Air HEPA 12 ujame najmanj

99,5 % vseh škodljivih mikroorganizmov, ki

povzročajo alergije dihal.

Komora za prah s preprostim praznjenjem

Sesalnik brez vrečke je opremljen s prozorno

posodo za prah, tako da lahko vidite količino

prahu, odstranjenega s tal, in zlahka najdete

dragocenosti, ki ste jih morda nenamerno

posesali.

Doseg 11 m

8 m kabel omogoča doseg 11 m brez

priključevanja na drugo vtičnico.

Nastavek Tri-Active

Edinstven aerodinamično oblikovan nastavek

omogoča optimalno učinkovitost čiščenja. Ima

tudi stranski krtači za odstranjevanje prahu iz

kotov in zavojev ter sprednjo odprtino za

pobiranje večjih delcev. Z vsako potezo boste

dosegli takojšen in bleščeč rezultat.

Izboljšana ciklonska posoda

Sesalnik EasyClean ime izboljšano ciklonsko

posodo, ki iz zraka odstrani še več prahu.

Oblika

Barva: Temno rdeča

Delovanje

Vhodna moč (najv.): 1800 W

Vhodna moč (IEC): 1600 W

Sesalna moč (najv.): 300 W

Vakuum (najv.): 29 kPa

Pretok zraka (najv.): 36 l/s

Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 2 l

Vrsta filtra: HEPA 10 iz goreteksa

Izpušni filter: Filter Super Clean Air HEPA 12

Uporabnost

Območje delovanja: 11 m

Vrsta cevi: Kovinska lakirana 2-delna

teleskopska cev

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Spoj: Gumb

Pomoč pri shranjevanju: Zadaj in spodaj

Vrsta kolesc: Gumijasta

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Dolžina kabla: 8 m

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na ročaju

Teža in dimenzije

Teža: 6 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo

brez predhodnega obvestila.

Blagovne znamke so v lasti podjetja

Koninklijke Philips N.V. ali drugih

lastnikov.

Datum izdaje 2019‑03‑15

Različica: 3.2.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

