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FC8738/01 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

Proste usuwanie zanieczyszczeń

Łatwy do wyjmowania i opróżniania pojemnik na kurz

Łatwe sprzątanie podłóg wokół mebli

Nasadka TriActive o wyjątkowym, potrójnym działaniu

Doskonałe czyszczenie dywanów i mebli

Turboszczotka usuwa o 25% więcej włosów i kłaczków kurzu



Odkurzacz bezworkowy FC8738/01

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.

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.

Turboszczotka

Turboszczotka głęboko czyści dywany oraz

szybko usuwa z nich włosy i kłaczki kurzu.

Obrotowa szczotka usuwa drobiny kurzu i

włosy, dzięki czemu dywany są o 25%

czystsze. Jest ona wyposażona w kółka, które

zapobiegają powstaniu uszkodzeń w

przypadku użycia jej na twardej podłodze.

Nasadka TriActive

Dzięki nasadce TriActive jednym ruchem

odkurzacza można wyczyścić podłogę na 3

różne sposoby: 1) Większy otwór na końcu

nasadki z łatwością zasysa większe cząsteczki.

2) Zoptymalizowany przepływ powietrza w

nasadce zapewnia maksymalną efektywność

sprzątania. 3) Dwie szczotki boczne zamiatają

kurz i zabrudzenia wzdłuż krawędzi mebli i

ścian.

Wzornictwo

Kolor: Niebieski

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: Szczelinówka, Nasadka

mała

Schowek na akcesoria: Na uchwycie

Dodatkowa nasadka: Turboszczotka

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

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: Gumowe

Zasięg działania: 10 m

Długość przewodu: 8 m

Waga i wymiary

Waga produktu: 6 kg
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