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торба
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Миещ се филтър HEPA 12

 
FC8764/01

Събира 40% повече прах за по-добро почистване
С технологията PowerCyclone и накрайника AeroSeal

Новата прахосмукачка без торба Philips PowerPro FC8764/01 събира повече смет с един замах, така че вашият под става по-

чист с по-малко усилия. Така можете да отделите повече време за нещата, които наистина обичате да правите.

Повече събиране на прах за по-бързо почистване

Накрайникът AeroSeal събира повече прах и косми с едно движение

Технологията PowerCyclone разделя праха и въздуха с един замах

Мощен 2100 W мотор за отлично почистване

Лесно почистване

Подобрен дизайн на отделението за смет за лесно изпразване

Изключително дълготраен миещ се пенест филтър

Много голям обхват за удобно почистване

Повече резултати с по-малко усилия



Прахосмукачка без торба FC8764/01
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Накрайник AeroSeal

Накрайникът AeroSeal събира повече прах и косми с

едно движение, благодарение на специално

проектирания си профил. Той внимателно отваря

косъма на килима, за да отстрани и най-дълбоко

скрития прах. Отличното уплътнение позволява

пренасяне на прахта в циклонната камера с

максимално мощен въздушен поток.

Технология PowerCyclone

Технологията PowerCyclone предоставя най-добро

почистване с един замах чрез 3 високоефективни

стъпки: 1) Въздухът влиза бързо в PowerCyclone,

благодарение на правия и гладък входен отвор за

въздух. 2) Извитата тръба за въздух бързо ускорява

въздуха нагоре в циклонната камера. 3) В горния край

на циклонната система, перките на изхода ефективно

отстраняват праха от въздуха.

2100 W мотор

Мощният 2100 W мотор генерира макс. 370 W

засмукваща мощност за отлични резултати при

почистване.

Лесно изпразване на отделението за смет

Отделението за смет е идеално проектирано за

изхвърляне на смета без облаци прах. Благодарение

на уникалната форма и гладката повърхност, сметта

се събира в единия край на отделението за смет и

леко се плъзга в кофата за боклук.

Дълготраен миещ се пенест филтър

Пенестият филтър се мие лесно с течаща вода, за

изключително дълго използване.

10 м радиус на почистване

10 м радиус на почистване с по-малко усилия.

Дизайн

Цвят: Наситено черно

Филтриране

Изходящ филтър: Филтър Super Clean Air HEPA12

Филтър на двигателя: Миещ се, двоен пенест

филтър

Вместимост за прах: 2 л

Уплътнение HEPA Air Seal

Накрайници и принадлежности

Аксесоари: Четка, Тесен накрайник, Малък

накрайник

Съхраняване на приставки: На тръбна щипка

Стандартен накрайник: Накрайник AeroSeal

Производителност

Въздушен поток (макс.): 38 л/сек.

Входна мощност (IEC): 1800 W

Консумирана мощност (макс.): 2100 W

Ниво на шума (Lc IEC): 80 dB

Всмукателна мощност (макс.):

370 W

Вакуум (макс.): 34 kPa

Устойчивост

Опаковка: над 90% рециклирани материали

Ръководство за потребителя: 100% рециклирана

хартия

Използваемост

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Сглобяване на тръбата: Лесно освобождаване

Управление на мощността: Електронно на уреда

Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2

части

Тип на колелата: Гумен

Радиус на действие:

10 м

Дължина на кабела: 7 м

Тегло и размери

Тегло на изделието: 5,5 кг

Размери на продукта (ДxШxВ): 440 x 300 x 290 мм

* * Резултати от събирането на прах в сравнение с най-продаваната

прахосмукачка в Европа при изпитвания, проведени от външен

изпитателен институт в съответствие със стандарта DIN EN
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