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40% μεγαλύτερη απορρόφηση, για καλύτερο καθαρισμό
Με τεχνολογία PowerCyclone και πέλμα AeroSeal

Η νέα ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα PowerPro FC8766/01 της Philips απορροφά περισσότερη σκόνη με ένα πέρασμα,

επιτρέποντάς σας να καθαρίζετε το δάπεδο με λιγότερες κινήσεις. Έτσι, έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τις αγαπημένες

σας ασχολίες.

Μεγαλύτερη απορρόφηση σκόνης, γρηγορότερο καθάρισμα

Το πέλμα AeroSeal αιχμαλωτίζει περισσότερη σκόνη και χνούδια ανά κίνηση

Η τεχνολογία PowerCyclone διαχωρίζει τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση

Πανίσχυρο μοτέρ 2100 Watt για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού

Εύκολος καθαρισμός

Προηγμένο σχέδιο δοχείου συλλογής σκόνης, για εύκολο άδειασμα

Πλενόμενο αφρώδες φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής

Εξαιρετικά μεγάλη εμβέλεια, για εύκολο καθάρισμα

Ακτίνα δράσης 11 μέτρων, για περισσότερο καθάρισμα με πολύ λιγότερο κόπο



Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα FC8766/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Πέλμα AeroSeal

Το πέλμα AeroSeal αιχμαλωτίζει περισσότερη σκόνη

και χνούδια ανά κίνηση, χάρη στην ειδικά

σχεδιασμένη πλάκα. Ανοίγει απαλά την πλέξη του

χαλιού ώστε να καθαρίζει σε βάθος και να αφαιρεί

όλη τη σκόνη. Χάρη στην άψογη στεγανοποίηση, η

σκόνη μεταφέρεται στον κυκλωνικό θάλαμο με πάρα

πολύ μεγάλη ροή αέρα.

Τεχνολογία PowerCyclone

Η τεχνολογία PowerCyclone προσφέρει το καλύτερο

καθάρισμα με μία κίνηση, χάρη σε 3 αποτελεσματικά

βήματα: 1) Ο αέρας εισέρχεται γρήγορα στο

PowerCyclone χάρη στην ίσια και λεία είσοδο. 2) Ο

καμπυλωτός αεραγωγός επιταχύνει τον αέρα προς

τα επάνω, στον κυκλωνικό θάλαμο. 3) Στην κορυφή

του θαλάμου, οι λεπίδες εξόδου αφαιρούν

αποτελεσματικά τη σκόνη από τον αέρα.

Μοτέρ 2100 Watt

Το πανίσχυρο μοτέρ 2100 Watt προσφέρει μέγιστη

απορροφητική ισχύ 370 Watt, για εξαιρετικά

αποτελέσματα καθαρισμού.

Δοχείο συλλογής σκόνης που αδειάζει εύκολα

Το προηγμένο σχέδιο του δοχείου συλλογής σκόνης

σάς επιτρέπει να πετάτε τη σκόνη χωρίς να

δημιουργείται σύννεφο. Χάρη στο μοναδικό του

σχήμα και τη λεία επιφάνειά του, η σκόνη συλλέγεται

στη μία πλευρά του δοχείου και γλιστρά ομοιόμορφα

στον κάδο συλλογής σκόνης.

Πλενόμενο αφρώδες φίλτρο μεγάλης διάρκειας

Το αφρώδες φίλτρο πλένεται εύκολα κάτω από τη

βρύση και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ακτίνα δράσης 11 μέτρων

Η εξαιρετικά μεγάλη εμβέλεια σάς προσφέρει

μεγαλύτερη άνεση καθαρισμού.

Σχεδιασμός

Χρώμα: Μεταλλικό τιτανίου

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 2 l

Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο Super Clean Air HEPA

12

HEPA AirSeal: ΝΑΙ

Φίλτρο μοτέρ: Πλενόμενο διπλό αφρώδες φίλτρο

Πέλματα και εξαρτήματα

Αξεσουάρ: Βούρτσα, Eξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό

πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Ενσωματωμένο

κλιπ στο σωλήνα

Πρόσθετο πέλμα:

Πέλμα Super Parquet

Απλό πέλμα: Πέλμα AeroSeal

Απόδοση

Ροή αέρα (μέγ.): 38 l/s

Iσχύς εισόδου (IEC): 1800 W

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 2100 W

Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 80 dB

Απορροφητική ισχύς (μεγ.):

370 W

Απορρόφηση (μέγ.): 34 kPa

Βιωσιμότητα

Συσκευασία: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Χρηστικότητα

Ακτίνα δράσης: 11 m

Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά

Μήκος καλωδίου: 7 m

Σύνδεση σωλήνα: Εύκολη αποσύνδεση

Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τεμαχίων

Τύπος τροχών: Καουτσούκ

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 5,5 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 440 x 300 x

290 χιλ.

* * Αποτελέσματα απορρόφησης σκόνης σε σύγκριση με την

κορυφαία σε πωλήσεις ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα στην

Ευρώπη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δοκιμής εξωτερικού

ινστιτούτου δοκιμών, κατά το πρότυπο DIN EN 60312/11/2008, σε

χαλί, τον Οκτώβριο του 2011
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