
 

 

Philips
Pölynimuri

Super Parquet -suutin

FC9076/01
Kauniit lattiat käden käänteessä

Kolmen toiminnon Tri-Active-suutin
Jewel-sarjan imurit sopivat mainiosti niille, jotka haluavat nopeasti siistiä jälkeä. Näissä 
pölynimureissa on patentoitu Tri-Active-suutin, joka suorittaa kolme toimintoa kerralla.

Kauniit lattiat käden käänteessä
• 2 000 watin moottori ja enintään 450 watin imuteho

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä
• HEPA AirSeal -tiivistys ja pestävä HEPA 13 -suodatin

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä
• Kolmen toiminnon Tri-Active-suutin

Jättää raikkaan ja puhtaan tuoksun
• Active Fragrance -tuoksuraekapseli levittää huoneilmaan raikkaan tuoksun

Tehokkaaseen lattioiden puhdistukseen
• Parkettisuutin poistaa tarttunutta likaa 3 kertaa tehokkaammin



 2000 watin moottori

2000 watin moottori tuottaa enintään 450 watin 
imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen

HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 13

Tämä pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma 
kulkee pestävän HEPA 13 -suodattimen kautta 
(suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse 
karkaamaan.

Tri-Active-suutin

Aerodynaaminen muotoilu huipputehokkaaseen 
siivoukseen! Suuttimen harjat poistavat pölyn 

nurkista ja seinän vierustoilta, ja etuosan aukko imee 
suuretkin roskat. Näkyviä tuloksia jo yhdellä vedolla.

Active Fragrance Control -
tuoksuraekapseli

Huoneilma pysyy raikkaana ja hyväntuoksuisena, sillä 
jokaiseen Jewel-pölynimuriin kuuluu kiinteä ja 
säädettävä Active Fragrance Control -
tuoksuraekapseli. Rakeita on saatavana 
kukkaistuoksuna (FC8025) ja sitruunantuoksuisena 
(FC8026).

Tehokas parkettisuutin

Super Parquet -suuttimen avulla saat kovat 
lattiapinnat erittäin puhtaiksi yhdellä vedolla 
vahingoittamatta niitä. Imukykyisten 
mikrokuitutyynyjen ja imutehon ansiosta lattiat 
puhdistuvat ilman puhdistusaineita tai harjoja.
FC9076/01

Tekniset tiedot
Muotoilu
• Väri: Sininen denim

Suorituskyky
• Syöttöteho (enintään): 2000 W
• Tuloteho (IEC): 1800 W
• Imuteho (enintään): 450 W
• Alipaine (enintään): 32 kPa
• Ilmankierto (enintään): 43 l/s
• Käyntiääni (Lc IEC): 76 dB

Suodatus
• Pölykapasiteetti: 3 l
• Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
• Poistosuodatin: Pestävä Ultra Clean Air HEPA 13 -

suodatin
• HEPA Air Seal

Käytettävyys
• Toimintasäde: 10 m
• Johdon pituus: 7 m
• Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen 

teleskooppiputki
• Kantokahva: Etuosa
• Pölypussi täynnä -ilmaisin
• Clean Comfort Cassette
• Johto: Painike
• Active Fragrance -tuoksuraekapseli
• Tauko- tai säilytyspidike: Takana ja alla
• Renkaan tyyppi: Kuminen
• Virranhallinta: Sähköinen laitteessa

Suuttimet ja lisätarvikkeet
• Vakiosuutin: Tri-Active-suutin
• Lisäsuutin: Tehokas parkettisuutin
• Lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
• Lisätarvikkeiden säilytys: Kädensijassa

Mitat ja paino
• Paino: 5,7 kg
•
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