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Alaposabb tisztítás a 40%-kal hatékonyabb porgyűjtés révén

PowerCyclone technológiával és AeroSeal szívófejjel

Az új Philips PowerPro FC8764/01 porzsák nélküli porszívó több port szív fel egyetlen menetben, így a padlót

kevesebb mozdulattal tisztíthatja meg. Így több ideje marad azokra a dolgokra, amelyekben igazán kedvét leli.

Hatékonyabb porgyűjtés a gyorsabb tisztításért

Az AeroSeal szívófej több port és szöszt szív fel egyszerre

A PowerCyclone technológia egy lépésben választja szét a port és a levegőt

Erőteljes 2100 wattos motor a kiváló tisztítási eredményért

Egyszerűen tisztítható

Korszerű, könnyen üríthető portartály

Mosható habszűrő a hosszan tartó teljesítményért

Nagy mozgástér a kényelmes takarításért

11 m hatósugár a könnyebb, jóval kisebb erőfeszítéssel történő tisztításhoz



Porzsák nélküli porszívó FC8764/01

Fénypontok

AeroSeal szívófej

Az AeroSeal szívófej több port és szöszt szív fel

egyszerre különleges kialakításának

köszönhetően. Gyengéden a szőnyeg szálai

közé hatol, hogy a szálak tövéből is eltávolítsa

a port. A tökéletes szigetelésnek köszönhetően

a por egyenesen a tölcsérbe kerül a maximális

légáram mellett.

PowerCyclone technológia

A PowerCyclone technológia a legjobb

tisztítási eredményt nyújtja, ami három

hatékony lépésen keresztül valósul meg: 1) Az

egyenes vonalú és sima felületű

levegőbemeneti nyíláson keresztül a levegő

gyorsan áramlik a PowerCyclone rendszerbe. 2)

A hajlított légcsatorna felfelé áramoltja a

levegőt a cyclone kamrában, és közben növeli

annak sebességét 3) A cyclone kamra tetején

lévő kimeneti pengék hatékonyan kiszűrik a

port a levegőből.

2100 wattos motor

A nagy teljesítményű, 2100 wattos motor max.

370 watt szívóerőt képes kifejteni a tökéletes

tisztaság érdekében.

Könnyen üríthető portartály

A portartályt úgy tervezték, hogy porfellegek

nélkül tökéletesen üríthető legyen. Egyedi

alakjának és sima felületének köszönhetően a

por a tartály egyik oldalán gyűlik össze, és

egyenletesen csúszik a porgyűjtőbe.

Hosszú élettartamú, mosható habszűrő

Csap alatt egyszerűen mosható habszűrő a

hosszan tartó teljesítményért.

11 m hatósugár

A nagy mozgástérnek köszönhetően

kényelmesebb a takarítás.
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Műszaki adatok

Kivitel

Szín: Mélyfekete

Szűrőrendszer

Kimeneti levegőszűrő: Super Clean Air HEPA

12 szűrő

HEPA AirSeal szigetelés

Motorvédő szűrő: Mosható kettős habszűrő

Portartály kapacitása: 2 l

Szívófejek és tartozékok

Tartozékok: Kefe, Réstisztító szívófej, Kis

szívófej

Tartozékok tárolása: A csőbilincsen

Normál szívófej: AeroSeal szívófej

Teljesítmény

Légáram (max.): 38 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W

Bemeneti teljesítmény (max.): 2100 W

Zajszint (Lc IEC): 80 dB

Szívóteljesítmény (max.): 370 W

Szívóerő (max.): 34 kPa

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Felhasználhatóság

Hordfogantyú: Felső és elülső

Csőcsatlakozás: Egyszerű kioldás

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Csőtípus: Metál, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Hatósugár: 11 m

Vezetékhossz: 7 m

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 5,5 kg

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 440 x 300

x 290 mm

* * Porgyűjtési hatékonyság Európa legkeresettebb,

porzsák nélküli porszívóival általánosságban

összehasonlítva, egy külső tesztintézet DIN EN

60312/11/2008 szabványnak megfelelő, szőnyegen

mért kutatása alapján, 2011 októberében
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