Ulotka przedsprzedażowa dla Polska (2019, Luty 14)
Odkurzacz workowy

FC8743

Maksymalna wydajność, minimalny hałas
Przechwytuje i zatrzymuje ponad 99,99%* kurzu i alergenów
Korzyści

Doskonała efektywność

• Szczotka zintegrowana z uchwytem zawsze gotowa do użycia

• Wysoka efektywność przy niskim zużyciu energii
• Nasadka do parkietów chroni podłogi przed zarysowaniem
• Mała, obrotowa turboszczotka do łatwego usuwania sierści,
okruszków i kurzu

Przyjazny alergikom

Sprzątanie bez wysiłku

Jakość, której możesz zaufać

• Odkurzaj po cichu o dowolnej porze, nie przeszkadzając nikomu
• Przewód o długości 12 m umożliwia odkurzanie w bardziej
oddalonych miejscach bez przełączania wtyczki
• Duża komora o pojemności 4 l umożliwia rzadsze zmienianie
worków

• Filtr antyalergiczny zatrzymuje 99,9% kurzu — ma znak jakości
ECARF
• Łatwe w użyciu worki s-bag wytrzymują do 50% dłużej
• Wyprodukowano w Europie, by zapewnić jakość, której możesz
zaufać

Performer Silent

Cechy
Etykieta energetyczna A+AAA

Duża komora o pojemności 4 l

Ten odkurzacz został stworzony z myślą o uzyskaniu najwyższej wydajności
przy niskim zużyciu energii. Jest to urządzenie klasy energetycznej A+ zgodnie
z etykietą energetyczną obowiązującą w UE. Klasa A obowiązuje wszystkie
kategorie wymienione na etykiecie: czyszczenie dywanów, skuteczność
odkurzania podłóg twardych i reemisja kurzu.

Duża komora na kurz umożliwia zapełnienie worka do jego maksymalnej
pojemności 4 l, zanim będzie trzeba zmienić worek.
Miękka szczotka w zasięgu ręki

Nasadka do parkietów chroniąca przed zarysowaniami

Szczotka do odkurzania została wbudowana w uchwyt, dzięki czemu zawsze
jest pod ręką podczas odkurzania mebli, powierzchni płaskich i tapicerki.
Miękkie włosie nasadki do parkietów umożliwia delikatne odkurzanie i chroni
drewniane podłogi przed zarysowaniem.

Filtr antyalergiczny

Miniturboszczotka

Miniturboszczotka szybko usuwa sierść, kłaczki i kurz z kanap, poduszek i
innych tkanin. Idealnie nadaje się dla posiadaczy zwierząt.
Ciche odkurzanie

Ten odkurzacz został zaprojektowany z myślą o niskim poziomie hałasu —
można z niego korzystać w dowolnym momencie, bez przeszkadzania innym
osobom w domu. Urządzenie jest wyposażone w zoptymalizowane kanały
powietrza, osłony tłumiące i cichy silnik, co umożliwia ciche odkurzanie.
Urządzenie ma certyfikat Quiet Mark.

Filtr Clean Air zatrzymuje 99,9% drobnych cząsteczek kurzu, takich jak pyłki,
roztocza czy sierść zwierząt, dzięki czemu zaspakaja potrzeby alergików i
innych osób wymagających wyższego poziomu higieny. Odkurzacz otrzymał
certyfikat ECARF jako przyjazny alergikom.
Łatwe w użyciu worki s-bag

Worki s-bag wytrzymują do 50% dłużej i pozwalają na utrzymanie mocy ssania
odkurzacza do czasu zapełnienia worka. Jeden typ worka pasuje do wszystkich
modeli i jest wyposażony w mechanizm uszczelniający umożliwiający
wyrzucenie worka bez bałaganu.
Wyprodukowano w Europie

12-metrowy zasięg

Dzięki zasięgowi 12 m od wtyczki do nasadki odkurzacz umożliwia dłuższe
odkurzanie bez przełączania wtyczki.

Ten produkt został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany w
Europie, dzięki czemu masz pewność, że jest on najwyższej jakości.
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Performer Silent

Specyfikacje
Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść
ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Wydajność
Moc wejściowa (IEC)
Poziom głośności

Filtr wylotowy
Filtr silnika

650 W
66 dB

Nasadki i akcesoria

Parametry użytkowe
Zasięg działania
Uchwyt do przenoszenia
Długość przewodu
Wskaźnik zapełnienia
worka na kurz
Typ rury
Typ kółek
Łączenie rury
Regulacja mocy

Akcesoria w zestawie

12 m
U góry i z przodu

Dodatkowa nasadka

9m
Tak

Standardowa nasadka

Metalowa, dwuczęściowa rura
teleskopowa
Gumowe
SmartLock
Elektroniczna, na urządzeniu

Szczelinówka
Nasadka mała
Zintegrowana szczotka
Nasadka do parkietów
Miniturboszczotka
Uniwersalna nasadka

Zrównoważony rozwój
Opakowanie
Instrukcja obsługi

> 90% materiału z odzysku
100% papier przetworzony

Waga i wymiary

Wykończenie
Kolor

Filtr antyalergiczny
Mikrofiltr

Wymiary produktu
(D x S x W)
Waga produktu

Pawi błękit

470 × 320 × 280 mm
5,4 kg

Filtracja
Typ worka na kurz
Pojemność pojemnika
na kurz

s-bag Ultra Long Performance
4L

* zbieranie kurzu na twardych podłogach (IEC62885-2) i filtracja bardzo drobnych cząsteczek o rozmiarze zaledwie 0,3 μm, zgodnie z etykietą energetyczną UE
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