
Odkurzacz
bezworkowy

PowerPro

 
2000 W

Technologia PowerCyclone 5

Zmywalny filtr HEPA 10

 
FC8761/01

Czyszczenie bez wysiłku, duża wydajność
dzięki technologii PowerCyclone i nasadce TriActive

Nowy odkurzacz Philips PowerPro pozwala bez wysiłku czyścić podłogi dzięki technologii PowerCyclone.

Zaawansowany pojemnik na kurz chroni przed powstawaniem kłębów kurzu i można go łatwo opróżnić.

Doskonała skuteczność sprzątania

Technologia PowerCyclone natychmiast oddziela kurz od powietrza

Silnik o mocy 2000 W zapewnia wysoką wydajność

Łatwe czyszczenie

Zaawansowany pojemnik na kurz, który można łatwo opróżnić

Zmywalny filtr piankowy zapewnia wysoką trwałość

Długi wąż zapewnia wygodne czyszczenie

Odkurzanie większej powierzchni mniejszym nakładem pracy



Odkurzacz bezworkowy FC8761/01

Zalety Dane techniczne

Technologia PowerCyclone

Technologia PowerCyclone zapewnia

najdokładniejsze sprzątanie za jednym razem

w 3 niezwykle skutecznych krokach: 1)

Powietrze szybko wpływa do komory

PowerCyclone dzięki prostemu i gładkiemu

wlotowi. 2) Zakrzywiony przepust powietrza

przyspiesza jego ruch w górę komory

cyklonicznej. 3) W górnej części komory

cyklonicznej łopatki skutecznie oczyszczają

powietrze z kurzu.

Silnik 2000 W

Silnik o mocy 2000 W zapewnia maksymalną

moc ssania 360 W, co gwarantuje wysoką

wydajność.

Łatwe opróżnianie pojemnika na kurz

Pojemnik można opróżnić, nie wzbijając w

powietrze kłębów kurzu. Jego wyjątkowy

kształt i gładka powierzchnia sprawiają, że kurz

zbiera się po jednej stronie i równomiernie

zsuwa się do kosza na śmieci.

Trwały, zmywalny filtr piany

Filtr piankowy można myć pod bieżącą wodą,

co zapewnia wysoką trwałość.

Promień działania — 10 m

10-metrowy promień działania umożliwia

odkurzanie większej powierzchni mniejszym

nakładem pracy.

Wzornictwo

Kolor: Zgaszony niebieski

Filtracja

Filtr wydmuchiwanego powietrza: Zmywalny

filtr HEPA 10

Filtr silnika: Zmywalny, podwójny filtr

piankowy

Pojemność na kurz: 2 l

Uszczelnienie HEPA Air

Nasadki i akcesoria

Akcesoria: Szczelinówka, Nasadka mała

Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Wydajność

Nadmuch (maks.): 37 l/s

Moc wejściowa (IEC): 1800 W

Moc wejściowa (maks.): 2000 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 80 dB

Moc ssania (maks.): 360 W

Podciśnienie (maks.): 33 kPa

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Parametry użytkowe

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Łączenie rury: Łatwe zwalnianie

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Zasięg działania: 10 m

Długość przewodu: 7 m

Waga i wymiary

Waga produktu: 5,5 kg

Wymiary produktu (D x S x W):

440 x 300 x 290 mm
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