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Zbavte sa námahy pri čistení
Extra dlhá šnúra, bez potreby vrecka na prach

Bezvreckový vysávač Philips EasyClean je navrhnutý pre ľudí, ktorí vyžadujú

dôkladné vyčistenie pri minimálnej námahe.

Jednoducho odstráni špinu a prach

1800 W motor generujúci sací výkon max. 300 W

Čistý vzduch vo vašej domácnosti

Filter Super Clean Air HEPA 12, 99,5 % filtrácia

Jednoduché odstránenie prachu

Nádoba na prach sa dá jednoducho vybrať a vyprázdniť

Ľahké čistenie dokonca aj v okolí nábytku

Nástavec Tri-Active s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Kvalitné výsledky na kobercoch/nábytku

Turbo kefa odstraňuje o 25 % viac vlasov a prachu



Bezvreckový vysávač FC8738/01

Hlavné prvky Technické údaje

1800 W motor

1800 W motor generujúci sací výkon max. 300

W na zaistenie dokonalých výsledkov čistenia.

Filter Super Clean Air HEPA 12

Tento filter Super Clean Air HEPA 12 zachytí

minimálne 99,5 % škodlivých mikroskopických

parazitov, ktoré spôsobujú alergie dýchacích

ciest.

Nádoba na prach s ľahkým vysýpaním

Tento bezvreckový vysávač má priehľadnú

nádobu na prach, ktorá ukazuje prach

odstránený z podlahy a uľahčuje spätné

vyhľadanie neúmyselne vysatých cenností.

Nástavec Tri-Active

Tento jedinečný nástavec je aerodynamicky

navrhnutý pre maximálnu efektívnosť pri

čistení. Na vonkajšej strane má kefy, ktoré

odstránia prach v rohoch a záhyboch, a v

prednej časti zase otvor, ktorý nasaje veľké

predmety. Každý pohyb vám prinesie okamžitú

čistotu.

Turbo kefa

Turbo kefa umožňuje hĺbkové čistenie kobercov

a rýchle odstraňovanie vlasov a chumáčov

z kobercov. Rotačná kefa aktívne odstraňuje

malé prachové čiastočky a vlasy, čím dosahuje

o 25 % lepší čistiaci výkon na kobercoch.

Kolieska kefy zabraňujú poškodeniu pri

používaní na tvrdých podlahách.

Dosah 11 m

Vďaka 8 m šnúre máte dosah až 11 m bez

potreby prepínania zástrčky.

Dizajn

Farba: Oxfordská modrá

Filtrácia

Kapacita na prach: 2 l

Výstupný filter: Filter Super Clean Air HEPA

12

Typ filtra: Gore-Tex HEPA 10

Nástavce a príslušenstvo

Príslušenstvo: Štrbinová hubica, Malý

nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Na rukoväti

Dodatočný nástavec: Turbo kefa

Bežný nástavec: Nástavec Tri-Active

Výkonný

Prietok vzduchu (max): 36 l/s

Príkon (IEC): 1600 W

Vstupný výkon (max): 1800 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 79 dB

Sací výkon (max): 300 W

Vákuum (max): 29 kPa

Použiteľnosť

Akčný rádius: 11 m

Rukoväť na prenášanie: Na vrchu a vpredu

Dĺžka kábla: 8 m

Pripojenie trubice: Tlačidlo

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna

teleskopická trubica

Typ koliesok: Guma

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 6 kg
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