
Aspirator fără sac

EasyClean

 

ParquetCare

 

FC8740/02

Eliminaţi efortul din procesul de curăţenie

Cablu foarte lung, nu necesită sac

Aspiratorul Philips EasyClean fără sac de praf a fost creat pentru persoanele care

doresc o curăţare intensă cu efort minim.

Îndepărtează cu uşurinţă murdăria şi praful

Motor de 1800 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 275 Waţi

Curăţare relaxată

Mâner ComfortControl proiectat ergonomic

Aer curat în casa dvs.

Filtru HEPA 12 Super Clean Air, filtrare 99,5%

Curăţare uşoară, în jurul mobilierului

Duză Tri-active cu acţiune unică 3-în-1

Protecţie împotriva zgârieturilor pentru parchet

Duză specială pentru parchet cu peri moi



Aspirator fără sac FC8740/02

Repere Specificaţii

1800 W

Motor de 1800 Waţi care generează putere de

aspirare de max. 275 Waţi pentru a asigura

rezultate perfecte de curăţare.

Mâner ComfortControl

Acest mâner proiectat ergonomic ajută la

prevenirea oboselii încheieturilor. Mânerul

oferă manevrare fără efort cu o singură mână.

Bucuraţi-vă de curăţarea mai uşoară.

Filtrul Super Clean Air HEPA 12

Acest filtru HEPA 12 Super Clean Air absoarbe

cel puţin 99,5% din paraziţii microscopici

dăunători care cauzează alergii respiratorii.

Duză Tri-Active

Această duză unică are un design aerodinamic

pentru eficienţă maximă la curăţare, perii

laterale pentru îndepărtarea prafului din colţuri

şi locuri curbate şi este dotat cu un orificiu

frontal pentru aspirarea bucăţilor mari. Astfel,

fiecare mişcare va produce imediat rezultate

uimitoare.

Duză Parquet

Nu mai există risc de zgâriere datorită acestei

duze cu peri moi, special proiectată pentru a

curăţa cu grijă podelele dvs. dure.

Rază de acţiune 11 m

Datorită cablului său de 8 m, aveţi o rază de

acţiune de 11 m fără a trebui să conectaţi

ştecherul.

Design

Culoare: Maro ciocolată

Performanţă

Putere de intrare (max): 1800 W

Putere de intrare (IEC): 1600 W

Putere de aspirare (max.): 275 W

Vid (max): 29 kPa

Flux de aer (max): 36 l/s

Nivel de zgomot (Lc IEC): 79 dB

Filtrare

Capacitate praf: 2 l

Tip filtru: Gore-Tex HEPA 10

Filtru de evacuare: Filtrul Super Clean Air

HEPA 12

Comoditate a utilizării

Rază de acţiune: 11 m

Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2

componente

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Cuplare: buton

Asistenţă pentru aşezare sau depozitare:

Partea din spate şi partea inferioară

Tip rotativ: Cauciuc

Control energie: Parte electronică pe aparat

Lungime cablu: 8 m

Duze şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Duză suplimentară: Duză Parquet

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste,

Duză mică

Depozitare accesorii: Mâner

Greutate şi dimensiuni

Greutate: 6 kg
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