
 

Porzsákos porszívó

HomeHero

 

AnimalCare

 

FC8913

Élje az életét!
Kényelmes tisztítás

Gyors és könnyű munkavégzés a Philips HomeHero proszívóval. A kiváló szívóerővel, porszűréssel és rugalmas

szívófejekkel rendelkező porszívó a kényelmes, mégis alapos takarítás eszköze.

Kiemelkedő tisztító hatás

1800 wattos motor legfeljebb 325 Watt szívóerővel

Igazán hatékony antiallergén rendszer

HEPA AirSeal szigetelés és mosható HEPA 12 szűrő

Kiemelkedő teljesítmény bútoron és függönyön

Forgó mini turbókefe a szőrszálak és bolyhok egyszerű eltávolításához

Egyszerűen használható a ház minden pontján

A két kényelmes hordfogantyú fokozott kényelmet biztosít

Higiénikus porzsákcsere

Egyedülálló Clean Comfort kazetta a porral való érintkezés elkerülésére



Porzsákos porszívó FC8913/01

Fénypontok Műszaki adatok

1800 wattos motor

Az 1800 wattos motor legfeljebb 325 W

szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 12 szűrő

Ezt a porszívót úgy tervezték, hogy az összes

beáramló levegő áthaladjon a mosható HEPA

12 szűrőn (99,5%-os szűrés), mielőtt kiáramlik.

Innen nincs menekvés!

Mini turbókefe

A mini turbókefe gyorsan eltávolítja az

állatszőrt, a szöszöket és a port a kanapéról,

párnáról és egyéb textíliákról.Ez a kefe ideális

azoknak, akik háziállatot tartanak.

Kényelmes fogantyúk

A porszívó nem csupán egy, hanem két

fogantyúval is rendelkezik. Ha a kerekein áll, a

tetején található fogantyú segítségével

felemelheti, és könnyedén, hajolgatás nélkül

mozgathatja a porszívót, amerre csak kívánja.

A készülék elején található második

fogantyúval kényelmesen hordozhatja

felegyenesedett állapotban is.

Clean Comfort kazetta

Ennek a szabadalmaztatott porzsáktartónak

köszönhetően, Philips porszívója porzsákjának

cseréjekor Önnek nem kell érintkeznie a porral.

Kivitel

Szín: Pipacspiros

Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag porzsák

Portartály kapacitása: 3 l

Kimeneti levegőszűrő: Super Clean Air HEPA

12 mosható szűrő

HEPA AirSeal szigetelés

Szívófejek és tartozékok

Tartozékok: Réstisztító szívófej

Tartozékok tárolása: A csőbilincsen

Kiegészítő szívófej: Mini turbókefe

Normál szívófej: Kerekes, univerzális szívófej

Teljesítmény

Légáram (max.): 42 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 1600 W

Bemeneti teljesítmény (max.): 1800 W

Zajszint (Lc IEC): 79 dB

Szívóteljesítmény (max.): 325 W

Szívóerő (max.): 30 kPa

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Felhasználhatóság

Hatósugár: 10 m

Hordfogantyú: Felső és elülső

Clean Comfort kazetta

Vezetékhossz: 7 m

Csőcsatlakozás: Kúpos

Porzsáktelítettség-jelző

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Csőtípus: Metál, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 5,5 kg
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