
Vysávač s vreckom

Jewel

 

AllergyCare

 

FC9074/01

Prekrásne výsledky za pár sekúnd
Nástavec Tri-Active s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Modelový rad Jewel je ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú rýchle a dokonalé

výsledky pri čistení. Je vybavený patentovaným nástavcom Tri-active, ktorý vám

jedným ťahom poskytne tri spôsoby čistenia.

Prekrásne podlahy za pár sekúnd

2000 W motor generujúci sací výkon max. 450 W

Vysokoúčinný antialergický systém

Tesnenie HEPA AirSeal plus umývateľný filter HEPA 13

Vrecko na prach bezpečne zachytí všetok prach

Vrecko Clinic s-bag zachytí až 99,9 % všetkého prachu

Ľahké čistenie dokonca aj v okolí nábytku

Nástavec Tri-Active s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Zanechá čerstvú a čistú vôňu

Systém Active fragrance control zanechá príjemnú vôňu



Vysávač s vreckom FC9074/01

Hlavné prvky Technické údaje

2000 W motor

Vysokoúčinný 2000 W motor generujúci sací

výkon max. 450 W pre dokonalé výsledky

čistenia

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13

Tento vysávač bol navrhnutý tak, aby všetok

nasávaný vzduch prešiel pred vyfúknutím cez

umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia).

Neunikne ani zrnko prachu.

Vrecko s-bag Clinic - protialergické

Toto prachové vrecko odfiltruje až 99,9 %

peľových častíc, spór a alergénov. Ideálne pre

ľudí s alergiou!

Nástavec Tri-Active

Tento jedinečný nástavec je aerodynamicky

navrhnutý pre maximálnu efektívnosť pri

čistení. Na vonkajšej strane má kefy, ktoré

odstránia prach v rohoch a záhyboch, a v

prednej časti zase otvor, ktorý nasaje veľké

predmety. Každý pohyb vám prinesie okamžitú

čistotu.

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).

Dizajn

Farba: Sýta červená

Filtrácia

Typ prachového vrecka: Vrecko s-bag Clinic,

protialergické

Kapacita na prach: 3 l

Výstupný filter: Umývateľný filter Ultra Clean

Air HEPA 13

Tesnenie HEPA AirSeal

Nástavce a príslušenstvo

Príslušenstvo: Štrbinová hubica, Malý

nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Na rukoväti

Bežný nástavec: Nástavec Tri-Active

Performance

Prietok vzduchu (max): 43 l/s

Príkon (IEC): 1800 W

Vstupný výkon (max): 2000 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 76 dB

Sací výkon (max): 450 W

Vákuum (max): 32 kPa

Použiteľnosť

Akčný rádius: 10 m

Systém Active Fragrance Control

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Kazeta Clean Comfort

Dĺžka kábla: 7 m

Spojovanie: Tlačidlo

Indikátor plného vrecka

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna

teleskopická trubica

Typ koliesok: Guma

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 5,7 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑01‑16

Verzia: 4.1.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

