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Τέλεια αποτελέσματα στη στιγμή
Μεγάλη απορροφητική ισχύς που εξασφαλίζει γρήγορη αφαίρεση της

σκόνης

Η σειρά Jewel είναι ιδανική για όσους θέλουν γρήγορα και υπέροχα αποτελέσματα. Η Jewel

διαθέτει ελαφρύ, συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό.

Υπέροχο δάπεδο στη στιγμή

Μοτέρ 2000 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 450 Watt

Αποτελεσματικό αντιαλλεργικό σύστημα

Φίλτρο HEPA AirSeal και πλενόμενο φίλτρο HEPA 13

Αφήνει ένα άρωμα φρεσκάδας και καθαριότητας

Το σύστημα Active fragrance control απελευθερώνει ένα ευχάριστο άρωμα

Προστασία του παρκέ από γρατζουνιές

Ειδικό πέλμα για παρκέ με μαλακή βούρτσα



Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα FC9073/01

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Μοτέρ 2000 Watt

Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2000 Watt παράγει

μέγιστη απορροφητική ισχύ 450 Watt για τέλεια

αποτελέσματα καθαρισμού.

Φίλτρο HEPA AirSeal, HEPA 13

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα της Philips έχει σχεδιαστεί

με τέτοιο τρόπο ώστε όλος ο αέρας που εισέρχεται

να περνάει από το πλενόμενο φίλτρο HEPA 13

(φιλτράρισμα 99,95%) πριν την εξαγωγή του. Δεν

υπάρχει πιθανότητα διαφυγής.

Active fragrance control

Για ένα ιδιαίτερο άρωμα φρεσκάδας και

καθαριότητας, κάθε ηλεκτρική σκούπα Jewel διαθέτει

ένα πλήρως ενσωματωμένο και ρυθμιζόμενο

σύστημα αρωματισμού ατμόσφαιρας. Οι αρωματικοί

κόκκοι διατίθενται σε άρωμα λουλουδιών (FC8025)

και λεμονιού (FC8026).

Πέλμα για παρκέ

Κανένας κίνδυνος γρατσουνιών, χάρη σε αυτό το

πέλμα με μαλακή βούρτσα που είναι ειδικά

σχεδιασμένο για προσεκτικό καθαρισμό των

σκληρών δαπέδων.

Σχεδιασμός

Χρώμα: Σκούρο μαύρο

Φιλτράρισμα

Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag

Φίλτρο εξόδου αέρα: Πλενόμενο φίλτρο Ultra Clean

Air HEPA 13

HEPA AirSeal

Χωρητικότητα σκόνης: 3 l

Πέλματα και εξαρτήματα

Αξεσουάρ: Eξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Ενσωματωμένο

κλιπ στο σωλήνα

Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα για παρκέ

Απλό πέλμα: Πέλμα γενικής χρήσης

Απόδοση

Ροή αέρα (μέγ.): 43 l/s

Iσχύς εισόδου (IEC): 1800 W

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 2000 W

Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 76 dB

Απορροφητική ισχύς (μεγ.):

450 W

Απορρόφηση (μέγ.): 32 kPa

Χρηστικότητα

Active fragrance control

Λαβή μεταφοράς: Μπροστινή

Κασέτα Clean Comfort

Σύνδεση σωλήνα: Κουμπί

Ένδειξη πληρότητας σακούλας συλλογής σκόνης

Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός λακαριστός

τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων

Τύπος τροχών: Καουτσούκ

Ακτίνα δράσης:

10 m

Μήκος καλωδίου: 7 m

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 5,7 κ.

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν

χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα

ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή

στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης

2019‑01‑16

Έκδοση: 6.0.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

