
 

Odkurzacz workowy

7000 series

 
Wyłapywanie 99,9% kurzu

750 W

Ciche odkurzanie (66 dB)

 

FC8785/09

Maksymalna moc, minimalna głośność*
Wyłapuje i zatrzymuje ponad 99,99%** kurzu i alergenów

Czysta podłoga to zdrowe mieszkanie. Odkurzacz Performer Silent firmy Philips

wyposażony jest w nasadkę korzystającą z nowoczesnej technologii, która

pozwala na dokładne wychwycenie brudu i drobnego pyłu, dzięki czemu

mieszkanie jest znacznie czystsze. Przy poziomie hałasu nieprzekraczającym 66

dB jest to najcichszy odkurzacz firmy Philips.

Doskonała efektywność

Silnik o mocy 750 W generujący dużą moc ssania

Wyłapywanie 99,9% kurzu** zapewnia wysoką skuteczność odkurzania

Odkurzaj po cichu o dowolnej porze, nie przeszkadzając nikomu

Filtr antyalergiczny zatrzymuje 99,9% cząsteczek — ma znak jakości ECARF

Nasadka TriActive Pro zbiera najdrobniejsze cząsteczki kurzu, zapewniając dokładne

czyszczenie

Nasadka do parkietów z miękkim włosiem chroniącym przed zarysowaniami

Turboszczotka, idealna do czyszczenia włosów (sierści) i kłaczków

Sprzątanie bez wysiłku

Przewód o długości 12 m umożliwia odkurzanie w bardziej oddalonych miejscach bez

przełączania wtyczki

Szczotka zintegrowana z uchwytem zawsze gotowa do użycia

Łatwe w użyciu i trwałe worki mieszczą się w dużej 4-litrowej komorze na kurz
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Zalety

Wysoce wydajny silnik o mocy 750 W

Wysoce wydajny silnik o mocy 750 W

gwarantuje doskonałe czyszczenie za każdym

razem.

Wyłapywanie 99,9% kurzu**

Nasadka TriActive Pro i duża moc ssania

gwarantują usuwanie 99,9% drobnego kurzu**.

Ciche odkurzanie

Konstrukcja zapewniająca niski poziom hałasu,

co umożliwia odkurzanie w dowolnym

momencie, bez zakłócania spokoju innych

domowników. Certyfikat Quiet Mark.

12-metrowy zasięg

Przewód o długości 12 m umożliwia

wygodniejsze użytkowanie bez przełączania

wtyczki.

Filtr antyalergiczny z certyfikatem

Certyfikowany filtr alergiczny wychwytuje

99,9% cząsteczek kurzu — w tym pyłki, sierść i

roztocza — i jest idealny dla alergików.

Zintegrowana szczotka

Szczotka do kurzu jest wbudowana w uchwyt,

dzięki czemu jest zawsze gotowa do użycia na

meblach, płaskich powierzchniach i tapicerce.

Trwałe worki S-bag o pojemności 4 l

Duża, 4-litrowa komora na kurz i trwałe

uniwersalne worki zapewniają optymalną moc

ssania aż do całkowitego napełnienia, a także

szczelne i higieniczne opróżnianie.

Nasadka TriActive Pro

Niezwykle skuteczna nasadka TriActive Pro

dokładnie czyści wszystkie rodzaje podłóg —

od drewna po dywany — zbierając nawet

najdrobniejsze cząsteczki kurzu.

Nasadka do parkietów

Brak zarysowań dzięki tej nasadce z miękkim

włosiem, zaprojektowanej specjalnie do

dokładnego czyszczenia podłóg twardych.

5-letnia gwarancja

Zarejestruj produkt na stronie

philips.com/welcome w ciągu 3 miesięcy od

zakupu, aby zyskać darmową 5-letnią

gwarancję na silnik.
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Dane techniczne

Wydajność

Moc wejściowa (maks.): 750 W

Moc wejściowa (IEC): 650 W

Poziom głośności: 66 dB

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 12 m

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Długość przewodu: 9 m

Wskaźnik zapełnienia worka na kurz

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Łączenie rury: SmartLock

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Wykończenie

Kolor: Czarny mat

Filtracja

Typ worka na kurz: Długotrwałe worki S-bag

Ultra Long Performance

Pojemność pojemnika na kurz: 4 L

Filtr wylotowy: Filtr antyalergiczny

Filtr silnika: Mikrofiltr

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka

mała, Zintegrowana szczotka

Dodatkowa nasadka: Nasadka do parkietów,

Turboszczotka

Standardowa nasadka: TriActive Pro

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

470 × 320 × 280 mm

Waga produktu: 5,4 kg

* spośród wszystkich odkurzaczy workowych Philips.

* * Wyłapywanie kurzu na twardych podłogach

(IEC62885-2) i filtracja bardzo drobnych cząsteczek o

rozmiarze zaledwie 0,3 μm, zgodnie z etykietą

energetyczną UE.
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