
 

 

Philips HomeHero
Aspirator cu sac

Parquet

FC8915
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răiţi-vă viaţa!
urăţare fără dificultăţi
rminaţi treaba rapid şi uşor cu Philips HomeHero. Acest aspirator oferă o putere mare 
 aspirare, filtrare a prafului şi duze flexibile pentru curăţarea riguroasă fără complicaţii.

Putere de curăţare superioară
• Motor de 2000 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 375 Waţi

Sistem eficient împotriva alergenilor
• Etanșare HEPA și filtru HEPA 12 lavabil

Ușor de utilizat în întreaga casă
• Două mânere comode de transport pentru manevrabilitate sporită

Protecţie împotriva zgârieturilor pentru parchet
• Duză specială pentru parchet cu peri moi

Îndepărtare igienică a sacului pentru praf
• Casetă igienică unică pentru praf, pentru a evita contactul cu praful



 Motor de 2000 Waţi

Motorul puternic de 2000 Waţi generează o putere 
de aspirare de max. 375 Waţi pentru rezultate 
excelente.

Etanșare HEPA, filtru HEPA 12

Acest aspirator a fost proiectat astfel încât să circule 
tot aerul preluat prin filtrul HEPA 12 (filtrare 99,5%) 
înainte de a-l elibera. Fără compromisuri.

Mânere confortabile pentru transport

Acest aspirator are nu unul, ci două mânere pentru 
transport. Când este pe roţi, în partea superioară se 

află un mâner care vă permite să deplasaţi ușor 
aspiratorul, fără a vă apleca foarte mult. Datorită 
celui de-al doilea mâner de pe partea din faţă a 
aparatului, acesta este ușor de purtat în poziţie 
verticală.

Duză Parquet

Nu mai există risc de zgâriere datorită acestei duze 
cu peri moi, special proiectată pentru a curăţa cu 
grijă podelele dvs. dure.

Casetă igienică pentru praf

Atunci când aruncaţi sacul pentru praf, nu veţi avea 
niciun fel de contact cu praful, mulţumită acestui 
suport patentat al sacului de praf.
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Specificaţii
Design
• Culori: Bleumarin închis
• Model: Parquet

Durabilitate
• PVC %: < 5%
• Ambalaj: > 90% materiale reciclate
• Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Motor
• Putere de intrare maximă: 2000 W
• Putere de intrare IEC: 1800 W
• Putere maximă de aspirare: 375 W
• Flux de aer: 42 l/s
• Vid: 32 kPa

Specificaţii aspirator
• Nivel de zgomot Lc IEC: 79 dB
• Filtru de evacuare: Filtru HEPA 12 lavabil (FC8044)
• HEPA AirSeal
• Control electronic al energiei: Da, pe aparat
• Tipul sacului de praf: s-bag (FC8021)
• Casetă igienică pentru praf
• Capacitate praf: 3 L
• Indicator pentru sac de praf plin
• Lungime cablu: 7 m
• Rază de acţiune: 10 m
• Tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
• Cuplare: Element de cuplare cu buton
• Mâner pentru transport: Partea superioară și 

frontală
• Asistenţă pentru așezare/depozitare
• Roţi: Roţi de cauciuc
• Greutate: 5,6 kg

Accesorii
• Cap de aspirare: Duză de aspirare multifuncţionala, 

cu rotiţe
• Duză suplimentară: Duză Parquet
• Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste, duză de 

aspirare mică
• Depozitare accesoriu: Tub cu clemă
•
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