
Torbasız su filtreli
elektrikli süpürge

AquaAction

 
2000 W

AquaWeb su filtreleme
teknolojisi

HEPA 13 yıkanabilir filtre

 

FC8950/01 Suyun gücüyle 3 yönlü temizlik
Temiz zemin, temiz hava, temiz eller

Yeni Philips AquaAction, AquaWeb su filtreleme teknolojisi ile güçlü temizleme

performansı ve etkili anti-alerjik sistemini, kolay temizleme deneyimi ile bir araya

getiriiyor. Bırakın elleriniz kirlenmeden işi su halletsin.

Güçlü temizleme performansı

AquaWeb su filtreleme teknolojisi ile tozu yakalayın

Güçlü temizleme performansı için 2000 Watt motor

Evinizde temiz ve ferah bir hava

%99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Köpürmeyen sabun veya parfüm ile ya da bunlar olmadan kullanılabilir

Elleriniz tertemiz kalsın

Ellerinizi temiz tutmak için gelişmiş AquaWeb filtre tasarımı

Ellerinizi temiz tutmak için hazne tutacağı

Mobilyaların çevresinde bile kolay temizlik

Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık



Torbasız su filtreli elektrikli süpürge FC8950/01

Özellikler

AquaWeb teknolojisi

AquaWeb su filtreleme teknolojisi iki etkili

adımda güçlü bir temizleme performansı

sağlar: 1) AquaWeb filtresi su damlacıklarından

çok yoğun bir ağ oluşturan iki katmanlı

bıçaklara sahiptir. Kirli hava bu ağdan

geçerken, su damlacıkları tozu tutar ve geçişine

izin vermez. 2) Aktif ayırıcı, temiz hava

ile kirli suyu etkili biçimde ayırarak elektrikli

süpürgeden yalnızca temiz havanın çıkmasına

izin verir.

2000 Watt motor

2000 Watt motor güçlü temizlik sonuçları için

220 Watt maksimum emiş gücü üretir.

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az

%99,95'ini tutarak temiz ve alerjik

malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.

Köpürmeyen sabun veya parfüm

Suya köpürmeyen sabun veya parfüm

ekleyerek ferah bir ortam elde edebilirsiniz.

Gelişmiş AquaWeb filtre tasarımı

AquaWeb filtresi gelişmiş şekliyle ellerinizi

kirletmemek üzere tasarlanmıştır. Entegre

tutacağı sayesinde filtreyi kolayca hazneden

ayırabilir ve ellerinizi kirletmeden musluk

altında yıkayabilirsiniz.

Hazne tutacağı

Hazne, dışındaki tutacağı sayesinde ellerinizi

temiz tutacak biçimde tasarlanmıştır. Bu dış

tutacak hem taşımayı hem de dökmeyi

kolaylaştırarak ellerinizi kirletmeden hazneyi

boşaltmanızı sağlar.

TriActive başlık

TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek

seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki

geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2)

Başlıktan geçen optimize hava akımı

sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde

etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara

çok yakın olan tozu ve kiri çeker.
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Teknik Özellikler

Tasarım

Renk: Kırmızı

Performans

Hava akımı (maks.): 25 l/s

Giriş gücü (IEC): 1700 W

Giriş gücü (maks.): 2000 W

Gürültü seviyesi (Lc IEC): 87 dB

Emiş gücü (maksimum): 220 W

Vakum (maks.): 25 kPa

Filtreleme

Boşaltma filtresi: Ultra Temiz Hava HEPA 13

yıkanabilir filtre

Toz kapasitesi: 5,8 L

Kullanım

Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru

Boru bağlantısı: Kolay ayırma

Park veya saklama yardımcısı: Geriye

Tekerlek tipi: Lastik

Çalışma yarıçapı: 11 m

Kordon uzunluğu: 8 m

Başlıklar ve aksesuarlar

Standart başlık: TriActive başlık

Aksesuarlar dahildir: Aralık temizleme aparatı,

Küçük başlık

Ağırlık ve boyutlar

Ürünün boyutları (UxGxY): 500 x 330 x

290 mm

Ürün ağırlığı: 7,5 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden

haber vermeden değişiklik yapılabilir

Ticari markalar, Koninklijke Philips

N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara

aittir.

Yayın tarihi 2019‑01‑24

Sürüm: 6.2.1

EAN: 08 71010 35745 21

www.philips.com

http://www.philips.com/

