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Ciesz się życiem!
Bez konieczności czyszczenia

Z odkurzaczem Philips HomeHero sprzątanie to pestka. Ten odkurzacz zapewnia dużą moc ssania i filtrację

kurzu oraz jest wyposażony w elastyczne nasadki umożliwiające dokładne i bezproblemowe odkurzanie.

Duża siła czyszczenia

Silnik o mocy 1800 W zapewniający maksymalną moc ssania 325 W

Bardzo wydajny system antyalergiczny

Uszczelnienie HEPA AirSeal i zmywalny filtr HEPA 12

Doskonałe rezultaty w przypadku mebli i zasłon

Mała, obrotowa turboszczotka do łatwego usuwania włosów i kłaczków kurzu

Łatwy w użyciu w całym domu

Dwa wygodne uchwyty do przenoszenia dla dodatkowej wygody

Higieniczna wymiana worka na kurz

Wyjątkowa kaseta Clean Comfort pozwala uniknąć kontaktu z brudem



Odkurzacz workowy FC8913/01

Zalety Dane techniczne

Silnik o mocy 1800 W

Silnik o mocy 1800 W, zapewniający

maksymalną moc ssania 325 W, gwarantuje

dokładne sprzątanie.

Uszczeln. HEPA AirSeal, filtr HEPA 12

Odkurzacz został zaprojektowany tak, aby całe

zassane powietrze przechodziło przez

zmywalny filtr HEPA 12 (pochłaniający 99,5%

kurzu), zanim zostanie wydmuchane. Dzięki

temu urządzenie pochłania cały kurz.

Mała turboszczotka

Mała turboszczotka szybko usuwa sierść,

kłaczki i kurz z kanap, poduszek i innych

tkanin. Idealnie nadaje się dla posiadaczy

zwierząt.

Wygodne uchwyty do przenoszenia

Odkurzacz ma dwa uchwyty do przenoszenia.

Jeden uchwyt znajduje się w górnej części

urządzenia (gdy stoi na kółkach). Dzięki temu

można wygodnie przenosić odkurzacz z

miejsca na miejsce bez konieczności

schylania się. Drugi uchwyt znajdujący się z

przodu urządzenia umożliwia wygodne

przenoszenie odkurzacza w pozycji pionowej.

Kaseta Clean Comfort

Dzięki opatentowanemu uchwytowi na worek

na kurz odkurzacza firmy Philips podczas

wyjmowania worka nie dochodzi do kontaktu z

kurzem.

Wzornictwo

Kolor: Czerwony

Filtracja

Typ worka na kurz: Worek s-bag

Pojemność na kurz: 3 l

Filtr wydmuchiwanego powietrza: Zmywalny

filtr Super Clean Air HEPA 12

Uszczelnienie HEPA AirSeal

Nasadki i akcesoria

Akcesoria: Szczelinówka

Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze

Dodatkowa nasadka: Mała turboszczotka

Uniwersalna nasadka: Uniwersalna szczotka

na kółkach

Wydajność

Nadmuch (maks.): 42 l/s

Moc wejściowa (IEC): 1600 W

Moc wejściowa (maks.): 1800 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 79 dB

Moc ssania (maks.): 325 W

Podciśnienie (maks.): 30 kPa

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Parametry użytkowe

Promień działania: 10 m

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Kaseta Clean Comfort

Długość przewodu: 7 m

Łączenie rury: Stożkowe

Wskaźnik napełnienia worka

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Waga i wymiary

Waga produktu: 5,5 kg
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