
 

 

Philips Jewel
Vysávač s vreckom

2000 W

FC9062/01
Prekrásne výsledky za pár sekúnd

Vysoký sací výkon zaručuje rýchle odstránenie prachu
Modelový rad Jewel je ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú rýchlo dosiahnuť dokonalé 
výsledky pri čistení. Vysávač Jewel má ľahký, kompaktný a štýlový dizajn.

Prekrásne podlahy za pár sekúnd
• 2000 W motor generujúci sací výkon max. 450 W

Zanechá čerstvú a čistú vôňu
• Systém Active fragrance control zanechá príjemnú vôňu



 2000 W motor

Vysokoúčinný 2000 W motor generujúci sací výkon 
max. 450 W pre dokonalé výsledky čistenia

Systém Active Fragrance Control

Aby ste si mohli vychutnať čerstvú prirodzenú vôňu, 
je každý vysávač Jewel vybavený plne vstavaným a 
nastaviteľným systémom ovládania vône Active 
Fragrance Control. Vonné granule sú dostupné 
s kvetinovou vôňou (FC8025) a citrónovou vôňou 
(FC8026).
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Dizajn
• Farba: Havrania čierna

Filtrácia
• Typ prachového vrecka: s-bag
• Výstupný filter: Filter Super Clean Air HEPA 12
• Kapacita na prach: 3 l

Nástavce a príslušenstvo
• Príslušenstvo: Kefa, Štrbinová hubica
• Uskladnenie príslušenstva: Na rukoväti
• Bežný nástavec: Viacúčelový nástavec

Výkonný
• Prietok vzduchu (max): 43 l/s
• Príkon (IEC): 1800 W
• Vstupný výkon (max): 1800 W
• Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 76 dB

• Sací výkon (max): 450 W
• Vákuum (max): 32 kPa

Použiteľnosť
• Systém Active Fragrance Control: áno
• Kazeta Clean Comfort: áno
• Pripojenie trubice: Tlačidlo
• Indikátor plného vrecka: áno
• Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení
• Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna teleskopická 

trubica
• Typ koliesok: Guma
• Akčný rádius: 10 m
• Dĺžka kábla: 7 m

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť produktu: 5,7 kg
•

Technické údaje
Vysávač s vreckom
2000 W
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