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O 40 % lepší odsávání prachu pro čistší výsledek
S technologií PowerCyclone a hubicí AeroSeal

Nový bezsáčkový vysavač Philips PowerPro FC8764/01 vysává více prachu, takže vysajete více s menší

námahou, a můžete se tak zabývat svými oblíbenými činnostmi.

Dokonalejší odsávání prachu pro rychlejší práci

Hubice AeroSeal zachytí více prahu a chomáčů jedním tahem

Technologie PowerCyclone odděluje prach od vzduchu

Výkonný 2100W motor pro vynikající výsledky vysávání

Snadné čištění

Vylepšená prachová nádoba pro snadné vyprazdňování

Mimořádně dlouhý dosah pro úklid

Více čištění, méně námahy



Bezsáčkový vysavač FC8764/01

Přednosti Specifikace

Hubice AeroSeal

Hubice AeroSeal zachytí více prahu a chomáčů

jedním tahem, protože je vybavena speciálně

navrženou plochou. Jemně otevírá koberec a

odstraňuje hluboko zapadlý prach. Díky

optimálnímu těsnění je prach přepravován do

cyklónového vysavače při maximálním průtoku

vzduchu.

Technologie PowerCyclone

Technologie PowerCyclone zajišťuje dokonalé

vysávání díky třem vysoce účinným krokům: 1)

Vzduch proudí do systému PowerCyclone ve

velké rychlosti díky přímému a hladkému

vstupu. 2) Zaoblené vedení zrychluje vzduch

směrem nahoru do cyklonové komory. 3) Ve

vrchní části cyklonu výstupní lopatky efektivně

oddělí prach od vzduchu.

2 100W motor

Tento výkonný motor o příkonu 2 100 W vytváří

max. sací výkon 370 W, který zajistí vynikající

výsledky čištění.

Prachová nádoba se snadno vyprazdňuje

Prachová nádoba je dokonale navržena tak,

aby bylo možné vysypat prach bez prachového

oblaku. Její jedinečný tvar a hladký povrch

umožňuje zachycení prachu na jedné straně

nádoby. Prach poté hladce sklouzne do

odpadkového koše.

10m akční rádius

10m akční rádius pro čištění bez námahy.

Design

Barva: Sytá černá

Filtrace

Výstupní filtr: Filtr EPA 12

Filtr motoru: Omyvatelný trvalý filtr

Kapacita pro prach: 2 l

Vzduchové těsnění HEPA: Ano

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Kartáč, Nástavec pro

štěrbiny, Malá hubice

Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici

Standardní hubice: Hubice AeroSeal

Výkon

Proud vzduchu (max.): 38 l/s

Příkon (IEC): 1800 W

Příkon (max.): 2100 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 80 dB

Sací výkon (max.): 370 W

Vakuum (max.): 34 kPa

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Použitelnost

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední

straně

Spojka trubice: Snadné uvolnění

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Typ koleček: Pryžová

Akční rádius: 10 m

Délka kabelu: 7 m

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 5,5 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V):

440 x 300 x 290 mm

* * Kvalita odsávání prachu v porovnání

s nejprodávanějšími bezsáčkovými vysavači v Evropě,

testováno na základě průměru externím institutem pro

testování v souladu s normami o kobercích DIN EN

60312/11/2008, říjen 2011.
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