
Bezsáčkový vysavač

EasyClean

 

1800 W

Animal

 

FC8738/01 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

Snadné odstraňování nečistot

Nádobu na prach lze snadno vyjmout a vyprázdnit

Snadné čištění dokonce i blízko nábytku

Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

Vynikající výsledky u koberců i nábytku

Hubice Turbo kartáč odstraní o 25 % více chlupů a prachu



Bezsáčkový vysavač FC8738/01

Přednosti

1800W motor

Motor o příkonu 1800 W vytváří max. sací

výkon 300 W a zajišťuje dokonalé výsledky

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.

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.

Hubice Turbo kartáč

Hubice Turbo kartáč umožňuje důkladné

čištění koberců a rychlé odstranění chlupů a

chomáčů. Rotující kartáč aktivně odstraňuje

malé prachové částice a chlupy a výsledkem je

o 25 % výkonnější čištění koberců. Kolečka

hubice zabraňují poškození v případě použití

na pevných podlahách.

Dosah 11 m

Díky 8m kabelu máte dosah 11 m, aniž byste

museli použít jinou zásuvku.

Hubice Tri-Active

Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými

způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno

nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované

proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout

maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po

obou stranách odstraňují špínu a prach

v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.
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