
Porzsák nélküli
porszívó

EasyClean

 

1800 W

Állatoknak

 

FC8738/01 Felejtse el a fáradságos takarítást
Extra hosszú vezeték, nincs szükség porzsákra

A porzsák nélküli Philips EasyClean porszívócsalád azoknak való, akik minimális

megterheléssel szeretnék végezni a takarítást.

Könnyen eltávolítja a piszkot és a port

Maximum 300 W szívóerővel rendelkező 1800 W-os motor

Tiszta levegő otthon

Super Clean Air HEPA 12 szűrő, 99,5%-os szűrőteljesítmény

Egyszerű poreltávolítás

A portartály könnyen kivehető és üríthető

Könnyű porszívózás a bútorok körül is

TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

Kiváló eredmény szőnyegen és bútorokon

A Turbo kefés szívófej 25%-kal több hajat és port távolít el



Porzsák nélküli porszívó FC8738/01

Fénypontok

1800 wattos motor

Az1800 wattos motor max. 300 W szívóerőt fejt

ki a tökéletes tisztaság érdekében.

Super Clean Air HEPA 12 szűrő

A Super Clean Air HEPA 12 szűrő a

mikroszkopikus méretű allergének legalább

99,5%-át kiszűri.

Könnyen üríthető portartály

A porzsák nélküli porszívó átlátszó

portartályában látható a padlóról eltávolított

szennyeződés, és egyszerűen megtalálhatók a

véletlenül felszippantott értékes tárgyak.

Turbo Brush szívófej

Turbo szívófejjel a szőnyegek alaposan

kitisztíthatók, a hajszálak és a bolyhok gyorsan

eltávolíthatók. A forgókefe hatékonyan távolítja

el a port és a hajszálakat, ezáltal 25%-kal

nagyobb tisztítási teljesítmény érhető el a

szőnyegeknél. Kemény padlón használva a

szívófej kerekei megakadályozzák a padló

karcolódását.

11 méteres mozgástér

A 8 méteres vezetéknek köszönhetően 11

méteres mozgásteret biztosít Önnek

konnektorváltás nélkül.

TriActive szívófej

A TriActive szívófej három tisztítási műveletet

végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő

nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb

részecskéket. 2) Maximális

tiszítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákon

beáramló optimalizált légáramlásnak

köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a

bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.
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