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Curăţare fără efort, performanţă deosebită

Cu tehnologia PowerCyclone

Noul Philips PowerPro vă curăţă fără efort podelele graţie tehnologiei

PowerCyclone. Compartimentul avansat pentru praf este uşor de golit şi împiedică

formarea norilor de praf.

Furtun lung pentru curăţare comodă

Mai multă curăţare cu mai puţin efort

Performanţă de curăţare deosebită

Tehnologia PowerCyclone separă praful dintr-o singură mişcare

Motor de 2000 Waţi pentru performanţă înaltă

Uşor de curăţat

Design avansat al compartimentului pentru praf pentru o golire uşoară

Filtru pentru spumă lavabil pentru performanţă de durată



Aspirator fără sac FC8760/01

Repere Specificaţii

Tehnologie PowerCyclone

Tehnologia PowerCyclone furnizează cele mai

bune rezultate de curăţare dintr-o singură

mişcare prin 3 etape deosebit de eficiente: 1)

Aerul intră rapid în PowerCyclone graţie

orificiului de admisie aer drept şi lin. 2)

Circuitul curbat de aer direcţionează rapid

aerul în sus în compartimentul ciclonic. 3) În

partea de sus a filtrului ciclonic, lamelele de

evacuare îndepărtează eficient praful din aer.

Motor de 2000 Waţi

Motorul de 2000 de Waţi generează o putere

de aspirare de max. 360 Waţi pentru

performanţe înalte.

Compartiment pentru praf uşor de golit

Recipientul pentru praf este perfect conceput

pentru a putea elimina praful fără a crea un nor

de praf. Graţie formei sale unice şi suprafeţei

netede, praful este colectat într-o singură parte

a recipientului şi alunecă uniform în coşul de

gunoi.

Filtru spumă lavabil, durată mare viaţă

Filtrul pentru spumă poate fi spălat cu uşurinţă

sub robinet pentru performanţă pe termen lung.

Rază de acţiune de 10 m

Rază de acţiune de 10 m pentru curăţare cu

mai puţin efort.

Design

Culoare: Roşu suculent

Filtrare

Filtru de evacuare: Filtru lavabil HEPA 10

Filtru pentru motor: Filtru dublu din burete

lavabil

Capacitate praf: 2 l

Etanşare HEPA

Duze şi accesorii

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste,

Duză mică

Depozitare accesoriu: Pe clema tubulară

Duză principală: Duză de aspirare

multifuncţională, cu rotiţe

Performanţă

Flux de aer (max): 37 l/s

Putere de intrare (IEC): 1800 W

Putere de intrare (max): 2000 W

Nivel de zgomot (Lc IEC): 80 dB

Putere de aspirare (max.): 360 W

Vid (max): 33 kPa

Durabilitate

Ambalaj: > 90% materiale reciclate

Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Comoditate a utilizării

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Cuplaj tub: Eliberare uşoară

Control energie: Parte electronică pe aparat

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Tip rotativ: Cauciuc

Rază de acţiune: 10 m

Lungime cablu: 7 m

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 5,5 kg

Dimensiunile produsului (L x A x Î): 440 x

300 x 290 mm
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