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ilips HomeHero hoitaa työn nopeasti ja helposti. Tämän imurin imuteho, pölyn 
odatus ja joustavat suuttimet takaavat perusteellisen puhdistuksen vaivattomasti.

Tehokasta siivousta
• 2000 watin moottori tuottaa enintään 375 watin imutehon

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä
• HEPA AirSeal -tiivistys ja pestävä HEPA 12 -suodatin

Helppo käyttää kaikkialla kotona
• Kaksi kätevää kantokahvaa

Suojaa parkettilattioitasi naarmuilta
• Parkettisuutin, jossa on pehmeät harjakset

Pölypussin hygieeninen hävittäminen
• Ainutlaatuinen Clean Comfort Cassette: pölyyn ei tarvitse koskea käsin



 2000 watin moottori

2000 watin moottori tuottaa enintään 375 watin 
imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen.

HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 12

Tämä pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma 
kulkee pestävän HEPA 12 -suodattimen kautta 
(suodattaa 99,5 % pölystä). Pölyä ei pääse 
suodattimen ohi.

Kätevät kantokahvat

Tässä pölynimurissa on kaksi kantokahvaa. Kun imuri 
on pyörien päälle, siinä oleva kahva helpottaa imurin 

siirtämistä ja vähentää kumartumisen tarvetta. 
Edessä olevasta kahvasta imuria voi kantaa kätevästi 
pystyasennossa.

Parkettisuutin

Erityisesti koville lattiapinnoille suunniteltu suutin, 
jossa on pehmeät harjakset, ei naarmuta lattioita.

Clean Comfort Cassette

Patentoidun pölypussipidikkeen ansiosta pölypussiin 
ei vaihdettaessa tarvitse koskea käsin.
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Tekniset tiedot
Muotoilu
• Väri(t): Yönmusta
• Malli: Parketti

Ympäristö
• PVC %: < 5 %
• Pakkaus: > 90 % uusiomateriaalia
• Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Moottori
• Enimmäissyöttöteho: 2000 W
• IEC:n mukainen syöttöteho: 1800 W
• Maksimi-imuteho: 375 W
• Ilmanvirtaus: 42 l/s
• Imu: 32 kPa

Pölynimurin tiedot
• Käyntiääni Lc IEC: 79 dB
• Poistosuodatin: Pestävä HEPA12-suodatin 

(FC8044)
• HEPA AirSeal -tiivistys
• Elektroninen tehonsäätö: Kyllä, laitteessa
• Pölypussin tyyppi: S-bag (FC8021)
• Clean Comfort Cassette
• Pölykapasiteetti: 3 l
• Pölypussi täynnä -ilmaisin
• Johdon pituus: 7 m
• Toimintasäde: 10 m
• Putki: Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
• Johto: Nappiliitin
• Kantokahva: Päällä ja edessä
• Tauko- ja säilytyspidikkeet
• Pyörät: Kumipyörät
• Paino: 5,6 kg

Lisätarvikkeet
• Suutin: Pyörällinen lattia-/mattosuutin
• Lisäsuutin: Parkettisuutin
• Lisätarvikkeet: Rakosuutin ja pieni suutin
• Tarvikesäilytys: Varren pidike
•
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