
 

 

„Philips“ Jewel
Siurblys su „Tri-active“ 
antgaliu

„AlergyCare“

FC9074/01
Nuostabūs rezultatai akimirksniu

Trijų padėčių antgalis su unikaliu „trys viename“ veikimu
„Jewel“ asortimentas idealus tiems, kurie nori greitai ir efektyviai viską išvalyti. Šiame 
aparate yra patentuotas trijų padėčių antgalis, kurį naudodami atliksite tris valymo 
veiksmus vienu pabraukimu.

Nuostabios grindys akimirksniu
• 2000 vatų variklis su didžiausia 450 W siurbimo galia

Itin efektyvi priešalerginė sistema
• „HEPA AirSeal“ ir plaunamas „HEPA 13“ filtras

Dulkių maišelis saugiai sulaiko visas dulkes
• Filtras „S-bag Clinic“ surenka iki 99,9 % visų dulkių

Lengva valyti net aplink baldus
• Trijų padėčių antgalis su unikaliu „trys viename“ veikimu

Palieka gaivų ir švarų kvapą
• Aromato reguliavimas palieka malonų kvapą



 2000 W variklis

Itin galingas 2000 W variklis su didžiausia 450 W 
siurbiamąja galia užtikrina puikius valymo rezultatus.

„HEPA AirSeal“, „HEPA 13“ filtras

Šis dulkių siurblys sukurtas ir pagamintas taip, kad 
visas įsiurbiamas oras prieš jį išpučiant pereitų per 
plaunamą „HEPA 13“ filtrą (99,95 % filtravimas). 
Niekas iš jo neišpučiama!

Priešalerginis filtras „S-bag Clinic“

Šis maišelis filtruoja iki 99,9 % žiedadulkių, sporų ir 
alergenų. Puikiai tinka žmonėms su alergija!

Trijų padėčių antgalis

Šis unikalus antgalis sukonstruotas aerodinamiškai, 
valyti maksimaliai efektyviai, turi šoninius šepetėlius 
pašalinti dulkes iš kampų ir nuo nelygaus paviršiaus 
bei priekį, atvirą surinkti didesnes nešvarumus. Taigi, 
kiekvienas pabraukimas suteikia staigų spindintį 
rezultatą.

Aromato reguliavimas

Siekiant suteikti ypatingą gaivų švaros kvapą, 
kiekviename „Jewel“ įrengta visiškai integruota 
aromato reguliavimo funkcija. Pateiktos žiedų 
(FC8025) arba citrinos (FC8026) kvapo granulės.
FC9074/01

Specifikacijos
Konstrukcija
• Spalva: Ryškiai raudona

Filtravimas
• Dulkių maišelio tipas: Priešalerginis filtras „S-bag 

Clinic“
• Dulkių tūris: 3 l
• Išmetimo filtras: „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras
• „HEPA AirSeal“

Antgaliai ir priedai
• Priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
• Priedų laikymas: Ant rankenos
• Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

Veiksmingumas
• Oro srovė (maks.): 43 l/s
• Įeinanti energija (IEC): 1800 W
• Įeinanti energija (maks.): 2000 W
• Triukšmo lygis (Lc IEC): 76 dB
• Siurbimo galia (maks.): 450 W
• Siurbimas (maks.): 32 kPa

Naudojimo trukmė
• Veikimo spindulys: 10 m
• Aromato reguliavimas
• Nešimo rankena: Priekis
• „Clean Comfort Cassette“
• Laido ilgis: 7 m
• Sujungimas: Mygtukas
• Pilno dulkių maišelio indikatorius
• Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
• Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių teleskopinis 

vamzdis
• Su ratukais: Guma

Svoris ir matmenys
• Gaminio svoris: 5,7 kg
•
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