
 

 

Philips EasyClean
Pölypussiton pölynimuri, 
jossa on Tri-Active-suutin

AnimalCare

FC8738/01
Siivoamisen iloa

Erikoispitkä johto, pölypussia ei tarvita
Philipsin pölypussiton EasyClean -pölynimuri on suunniteltu niille, jotka haluavat siistiä 
jälkeä mahdollisimman pienellä vaivalla.

Poistaa vaivatta pölyn ja lian
• 1800 watin moottori tuottaa enintään 300 watin imutehon

Puhdas sisäilma
• Super Clean Air HEPA 12 -suodatin, 99,5 %:n suodatus

Vaivaton pölynpoisto
• Pölysäiliö on helppo poistaa ja tyhjentää

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä
• Kolmen toiminnon Tri-Active-suutin

Puhdistaa matot ja huonekalut
• Turbosuutin imee 25 % enemmän karvoja ja nukkaa



 1800 watin moottori

1800 watin moottori tuottaa enintään 300 watin 
imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen

Super Clean Air HEPA 12 -suodatin

Tämä Super Clean Air HEPA 12 -suodatin kerää 
vähintään 99,5 % kaikista haitallisista 
mikrohiukkasista, jotka aiheuttavat 
hengitystieallergioita.

Helposti tyhjennettävä pölysäiliö

Pölypussittomassa pölynimurissa on läpinäkyvä 
pölysäiliö, jossa lattioilta imuroitu pöly näkyy ja josta 
vahingossa imuroidut esineet on helppo löytää.

Tri-Active-suutin

Aerodynaaminen muotoilu huipputehokkaaseen 
siivoukseen! Suuttimen harjat poistavat pölyn 
nurkista ja seinän vierustoilta, ja etuosan aukko imee 
suuretkin roskat. Näkyviä tuloksia jo yhdellä vedolla.

Turboharjasuutin

Turboharjasuuttimen avulla onnistuu niin paksujen 
mattojen perusteellinen imurointi kuin pikainen 
karvojen ja nukan poistaminenkin. Pyörivä harja 
poistaa karvat ja pienet pölyhiukkaset tehokkaasti ja 
puhdistaa matot 25 % aiempaa paremmin. Suuttimen 
pyörät estävät kovien lattiapintojen 
vahingoittumisen.

Ulottuvuus 11 m

8 metrin johdon ansiosta ulottuvuus on 11 m ilman 
pistorasiasta toiseen siirtymistä.
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Tekniset tiedot
Muotoilu
• Väri: Tummansininen

Suorituskyky
• Syöttöteho (enintään): 1800 W
• Tuloteho (IEC): 1600 W
• Imuteho (enintään): 300 W
• Alipaine (enintään): 29 kPa
• Ilmankierto (enintään): 36 l/s
• Käyntiääni (Lc IEC): 79 dB

Suodatus
• Pölykapasiteetti: 2 l
• Suodatinmalli: Gore-Tex HEPA 10
• Poistosuodatin: Super Clean Air HEPA 12 -

suodatin

Käytettävyys
• Toimintasäde: 11 m
• Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen 

teleskooppiputki
• Kantokahva: Päällä ja edessä
• Johto: Painike
• Tauko- tai säilytyspidike: Takana ja alla
• Renkaan tyyppi: Kuminen
• Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
• Johdon pituus: 8 m

Suuttimet ja lisätarvikkeet
• Vakiosuutin: Tri-Active-suutin
• Lisäsuutin: Turbosuutin
• Lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
• Lisätarvikkeiden säilytys: Kädensijassa

Paino ja mitat
• Paino: 6 kg
•
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