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O 40 % účinnejšie zachytávanie prachu na lepšie vysávanie

S technológiou PowerCyclone a hubicou AeroSeal

Nový bezvreckový vysávač Philips PowerPro FC8767/01 zachytí jedným ťahom viac prachu, takže na

dôkladnejšie povysávanie podlahy stačí ešte menší počet ťahov. Vám teda zostane viac času na veci, ktoré vás

naozaj bavia.

Účinnejšie zachytávanie prachu zaručí rýchlejšie vysávanie

Hubica AeroSeal jedným ťahom zachytí viac prachu a chumáčov nečistôt

Technológia PowerCyclone naraz oddeľuje prach a vzduch

Výkonný 2100 W motor zaručí vynikajúce výsledky vysávania

Jednoduché čistenie

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach uľahčuje vysýpanie

Umývateľný penový filter pre doživotný výkon

Extra dlhý dosah pre pohodlné vysávanie

11 m dosah pre jednoduchšie upratovanie a menej námahy



Bezvreckový vysávač FC8767/01

Hlavné prvky Technické údaje

Hubica AeroSeal

Nástavec AeroSeal zachytí jedným ťahom viac

prachu a chumáčov vďaka svojej špeciálne

navrhnutej ploche. Jemne rozhrnie vlákna

koberca a odstráni aj hlboko ukrytý prach.

Vďaka optimálnemu utesneniu sa prach

prenáša do cyklónu s maximálnym prietokom

vzduchu.

Technológia PowerCyclone

Kombinácia 3 vysokoúčinných krokov

technológie PowerCyclone prináša najlepšie

výsledky vysávania: 1) Technológia

PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka

priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2)

Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu

smerom nahor do cyklónovej komory. 3) Vo

vrchnej časti cyklónovej komory výstupné

lopatky účinne oddeľujú zo vzduchu nečistoty.

2100 W motor

Tento výkonný 2100 W motor generuje

maximálny sací výkon 370 W pre vynikajúce

výsledky.

Zásobník na prach s ľahkým vysýpaním

Zásobník na prach je dokonale navrhnutý na

vysýpanie, pri ktorom sa netvoria kúdoly

prachu. Vďaka svojmu jedinečnému tvaru a

hladkému povrchu sa prach zhromažďuje na

jednej strane nádoby a rovnomerne skĺzne do

odpadkového koša.

Doživotne umývateľný penový filter

Penový filter možno jednoducho umývať pod

tečúcou vodou a má celoživotnú výdrž.

11 m dosah

Mimoriadne dlhý dosah zjednoduší vaše

upratovanie.

Dizajn

Farba: Valentínska červená

Filtrácia

Výstupný filter: Filter Super Clean Air HEPA

12

Tesnenie HEPA AirSeal: áno

Filter motora: Umývateľný dvojitý penový

filter

Kapacita na prach: 2 l

Nástavce a príslušenstvo

Príslušenstvo: Kefa, Štrbinová hubica, Malý

nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na

trubici

Dodatočný nástavec: Turbo kefa

Bežný nástavec: Hubica AeroSeal

Výkonný

Prietok vzduchu (max): 38 l/s

Príkon (IEC): 1800 W

Vstupný výkon (max): 2100 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 80 dB

Sací výkon (max): 370 W

Vákuum (max): 34 kPa

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Použiteľnosť

Rukoväť na prenášanie: Na vrchu a vpredu

Pripojenie trubice: Jednoduché uvoľnenie

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Typ koliesok: Guma

Akčný rádius: 11 m

Dĺžka kábla: 7 m

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 5,5 kg

Rozmery produktu (D x Š x V): 440 x 300 x

290 mm

* * Výsledky zachytávania prachu v porovnaní s

najpredávanejším bezvreckovým vysávačom v Európe,

priemerné hodnoty testované na koberci externým

skúšobným inštitútom podľa normy DIN EN
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