
 

Torbalı elektrikli
süpürge

7000 series

 
%99,9 toz toplama özellikli

750 W

Sessiz süpürme için 66 dB

12 m kullanım alanı

 

FC8781/07 Maksimum Güç. Minimum Ses*
Tozları ve alerjenleri en az %99,99** oranında toplar ve

hapseder

Temiz zeminler daha sağlıklı evler demektir. Yeni Philips Performer Silent, gelişmiş

başlık teknolojisi sayesinde kir ve ince tozları derinlemesine temizler ve sağlıklı bir

ortam sunar. Ayrıca 66 dB seviyesiyle en sessiz elektrikli süpürgemiz olma

özelliğine sahiptir.

Üstün performans

Güçlü emiş gücü sunan 750 W motor

Derinlemesine temizlik sonuçları için %99,9 toz toplama özellikli**

Dilediğiniz zaman, sessizce ve çevrenize rahatsızlık vermeden süpürge yapın

Alerji Filtresi, parçacıkların %99,9'unu yakalar, ECARF sertifikalıdır

TriActive Pro başlık, daha derinlemesine bir temizlik için en ince tozları çeker

Çizilmeye karşı yumuşak fırça kıllarına sahip parke başlığı

Zahmetsiz temizlik

12 metre uzağa erişim olanağı sayesinde, fişi prizden çıkarmadan daha fazla alanı

temizleyebilirsiniz

Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

Kolay kullanım imkanı sunan, uzun ömürlü torbalar, 4 litrelik geniş toz bölmesine

sığar



Torbalı elektrikli süpürge FC8781/07

Özellikler

Yüksek verimliliğe sahip 750 W motor

Verimli 750 W motor, her zaman güçlü ve üstün

bir temizlik vadeder.

%99,9 toz toplama**

TriActive Pro başlık ve yüksek çekiş gücü, ince

tozların %99,9'unun süpürülmesini sağlar**.

Sessiz süpürme

Çok fazla gürültü yapmayacak şekilde

tasarlandığından ürünü evinizde dilediğiniz

zaman, kimseye rahatsızlık vermeden

kullanabilirsiniz. Quiet Mark tarafından

sertifikalıdır.

12 metre uzağa erişim

12 metrelik ekstra uzun kablo, fişi prizden

çıkarmadan daha uzun kullanım süresi sunar.

Sertifikalı Alerji Filtresi

Sertifikalı alerji filtresi; polen, evcil hayvan

tüyleri ve ev tozları dahil olmak üzere toz

parçacıklarının %99,9'unu yakalar. Alerjisi

olanlar için idealdir.

Entegre fırça

Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti

mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için

her zaman kullanıma hazırdır.

Uzun ömürlü 4 L s-bag toz torbaları

4 litrelik geniş toz bölmesi ve uzun ömürlü

evrensel torbalar, dolana kadar optimum çekiş

gücü sunar ve kapalı olduğu için etraf

kirlenmeden boşaltılabilir.

TriActive Pro başlık

Üstün performans sunan TriActive Pro başlık,

ahşaptan halılara her tür zemini derinlemesine

temizler ve en ince parçacıkları bile yakalar.

Parke başlığı

Sert zeminlerin dikkatle temizlenmesi için özel

olarak tasarlanmış, yumuşak fırça kıllarına

sahip bu başlık ile artık çizik riski yok.

 



Torbalı elektrikli süpürge FC8781/07

Teknik Özellikler

Performans

Giriş gücü (maks.): 750 W

Giriş gücü (IEC): 650 W

Ses gücü seviyesi: 66 dB

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 12 m

Taşıma kolu: Üst ve ön kısım

Kordon uzunluğu: 9 m

Toz torbası dolu göstergesi

Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru

Tekerlek tipi: Lastik

Boru bağlantısı: SmartLock

Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Tasarım

Renk: Kırmızı

Filtreleme

Toz torbası türü: s-bag Ultra Uzun Performanslı

Toz kapasitesi: 4 L

Boşaltma filtresi: Alerji filtresi

Motor filtresi: Mikrofiltre

Başlıklar ve aksesuarlar

Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı,

Küçük başlık, Entegre fırça

Ek başlık: Parke başlığı

Standart başlık: TriActive Pro

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Ağırlık ve boyutlar

Ürünün boyutları (UxGxY): 470 x 320 x

280 mm

Ürün ağırlığı: 5,4 kg

* tüm torbalı Philips elektrikli süpürgeler arasında.

* *AB enerji etiketine göre sert zeminlerde toz toplama

(IEC62885-2) ve en az 0,3 µm boyutundaki küçük

parçacıkların filtrelenmesi.
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