
Porzsák nélküli
porszívó

EasyClean

 

ParquetCare

 

FC8740/02

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 275 W szívóerővel biztosító 1800 W-os motor

Gondtalan takarítás

Ergonomikus kialakítású ComfortControl markolat

Tiszta levegő otthon

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

Könnyű porszívózás a bútorok körül is

Tri-active szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

Karcolásvédelem a parketta számára

Speciális parkettatisztító szívófej lágy tisztítósörtékkel



Porzsák nélküli porszívó FC8740/02

Fénypontok Műszaki adatok

1800 W

Az1800 wattos motor max. 275 W szívóerőt fejt

ki a tökéletes tisztaság érdekében.

ComfortControl markolat

Ez az ergonomikus kialakítású markolat nem

csupán a csuklóra eső terhelést csökkenti, de

könnyed manőverezést tesz lehetővé. Ismerje

meg a könnyed takarítás élményét.

Super Clean Air HEPA 12 szűrő

A Super Clean Air HEPA 12 szűrő a

mikroszkopikus méretű allergének legalább

99,5%-át kiszűri.

Tri-Active szívófej

A különleges szívófej aerodinamikus kivitele a

tisztítás maximális hatékonyságát célozza

meg, oldalsó keféi a sarkokat és az egyenetlen

felületeket tisztítják, az elülső nyílás pedig a

nagyobb méretű szennyeződéseket szippantja

be. Így minden mozdulat azonnal ragyogó

tisztaságot teremt!

Parkettatisztító szívófej

Ennek a kimondottan kemény padlók gondos

ápolásához tervezett, lágy tisztítósörtékkel

ellátott szívófejnek köszönhetően többé nem

kell tartani attól, hogy megkarcolódik a padló.

11 méteres mozgástér

A 8 méteres vezetéknek köszönhetően 11

méteres mozgásteret biztosít Önnek

konnektorváltás nélkül.

Kivitel

Szín: Forró csokoládé

Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (max.): 1800 W

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1600 W

Szívóteljesítmény (max.): 275 W

Szívóerő (max.): 29 kPa

Légáram (max.): 36 l/mp

Zajszint (Lc IEC): 79 dB

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 2 l

A szűrő típusa: Gore-Tex HEPA 10

Kimeneti levegőszűrő: Super Clean Air HEPA

12 szűrő

Felhasználhatóság

Hatósugár: 11 m

Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes

teleszkópos cső

Hordfogantyú: Felső és elülső

Csatlakozás: Gomb

Tárolási segédlet: Hátulsó és alsó rész

Keréktípus: Gumi

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Vezetékhossz: 8 m

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: TriActive szívófej

Kiegészítő szívófej: Parkettatisztító szívófej

Tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis szívófej

Tartozékok tárolása: A markolaton

Tömeg és méretek

Tömeg: 6 kg
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