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Yüksek performans
Daha az enerji tüketimi

Yeni Philips PowerPro Expert torbasız elektrikli süpürge özellikle sert zeminler için geliştirilmiştir. PowerCyclone 6

teknolojisi, olağanüstü toz ve hava ayırma işlemine olanak tanıyarak muhteşem temizlik sonuçları sunar.

Olağanüstü performans

Havayla tozu olağanüstü bir performansla ayıran PowerCyclone 6

Sert zeminlerde üst düzey performans

3'ü 1 arada TriActive+ başlık kalın ve ince tüm tozları toplar

Kolay toz boşaltma

Kolay boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

Zahmetsiz temizlik

Uzun ömürlü yıkanabilir filtre

Hareket kabiliyeti sağlayan hafif tasarım



Torbasız elektrikli süpürge FC8770/91

Özellikler Teknik Özellikler

PowerCyclone 6

PowerCyclone 6 teknolojisinin aerodinamik

tasarımı 3 etkili adımla hava direncini en aza

indirir ve olağanüstü temizlik performansı

sağlar: 1) Hava PowerCyclone'a düz ve

pürüzsüz hava girişi sayesinde yüksek hızla

girer. 2) Eğimli hava geçişi havayı siklonik

hazne içinde yukarı yönde ivmelendirir. 3)

Siklonun üstündeki çıkış kanatları etkili bir

şekilde tozu havadan ayırır.

Sert zeminlerde üstün toz toplama

Bu ürün, sert zeminlerde üst düzey temizleme

performansı sunar: %100 toz toplama!

Boşaltması kolay toz haznesi

Toz haznesi, zahmetsiz toz boşaltma işlemi

için ideal tasarıma sahiptir. Toz, benzersiz bir

şekle ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan

kovanın tek bir tarafında toplanır ve çöp

kovasına kolayca dökülür.

Uzun ömürlü yıkanabilir filtre

Köpük filtre uzun süreli performans için musluk

suyu altında kolayca yıkanabilir.

Hafif tasarım

5,5 kg'lık hafif tasarım mükemmel hareket

kabiliyeti sağlar.

TriActive+ başlık

TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi

uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için

özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı

nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük

parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve

duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

Performans

Enerji sınıfı: D

Halıda toz toplama sınıfı: D

Toz tutma sınıfı: B

Sert zeminde toz toplama sınıfı: A

Hava akımı (maks.): 30,9 l/s

Yıllık enerji tüketimi: 49,3 kW·s

Giriş gücü (IEC): 1250 W

Ses gücü seviyesi: 81 dB

Giriş gücü (maks.): 1500 W

Tasarım

Renk: Mercan kırmızısı

Filtreleme

Toz kapasitesi: 2 L

Boşaltma filtresi: EPA 10 filtre

Motor filtresi: Uzun ömürlü yıkanabilir filtre

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 10 m

Kordon uzunluğu: 7 m

Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru

Boru bağlantısı: SmartLock

Tekerlek tipi: Lastik

Taşıma kolu: Üst ve ön kısım

Başlıklar ve aksesuarlar

Standart başlık: TriActive+ başlık

Ek başlık: Sert zemin başlığı

Aksesuarlar dahildir: 2'si 1 arada fırça, Aralık

temizleme aparatı, Küçük başlık

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 5,5 kg

Ürünün boyutları (UxGxY): 505 x 292 x

292 mm

Ambalaj boyutları (UxGxY): 650 x 330 x

310 mm

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt
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