
Dulkių siurblys su
maišeliu

Jewel

 
2000 V

425 W siurbimo galia

Plaunamas „HEPA 13“ filtras

Laikantiesiems gyvūnus

 

FC9078/01 Nuostabūs rezultatai akimirksniu
„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

„Jewel“ asortimentas idealus pasirinkimas tiems, kurie nori nuostabių rezultatų

greitai. Šiame prietaise yra patentuotas „TriActive“ antgalis, kuriuo naudodamiesi

galite atlikti tris valymo veiksmus vienu pabraukimu.

Nuostabios grindys akimirksniu

2000 vatų variklis su didžiausia 450 W siurbimo galia

Itin efektyvi priešalerginė sistema

„HEPA AirSeal“ ir „HEPA 13“ filtras

Lengva valyti net aplink baldus

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

Palieka gaivų ir švarų kvapą

Aromato reguliavimas palieka malonų kvapą

Nuost. rezul. valant kilimus ir baldus

„Turbo“ šepečio antgalis pašalina 25 % daugiau plaukų ir dulkių



Dulkių siurblys su maišeliu FC9078/01

Ypatybės Specifikacijos

2000 W variklis

Itin galingas 2000 W variklis su didžiausia

450 W siurbiamąja galia užtikrina puikius

valymo rezultatus.

„HEPA AirSeal“, „HEPA 13“ filtras

Šis „Philips“ 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!

Aromato reguliavimas

Siekiant suteikti ypatingą gaivų švaros kvapą,

kiekviename „Jewel“ įrengta visiškai integruota

aromato reguliavimo funkcija. Pateiktos žiedų

(FC8025) arba citrinos (FC8026) kvapo

granulės.

„Turbo“ šepečio antgalis

„Turbo“ šepečio antgalis leidžia giliai išvalyti

kilimą ir nuo jo nuimti plaukus bei pūkus.

Besisukantis šepetys aktyviai pakelia dulkes ir

plaukus, todėl siurblys 25 % geriau susiurbia

nešvarumus nuo kilimų. Antgalio ratukai

apsaugo nuo pažeidimo, jei grindys kietos.

„TriActive“ antgalis

„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų

grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale

lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo

maksimalų valymo efektyvumą užtikrina

optimizuotas per antgalį einančio oro srautas.

3) Du šoniniai šepečiai gerai nuvalo dulkes ir

nešvarumus ties baldais ir sienomis.

Konstrukcija

Spalva: Džinsinė mėlyna

Filtravimas

Dulkių maišelio tipas: „S-bag“

Išmetimo filtras: „Ultra Clean Air HEPA 13“

filtras

„HEPA AirSeal“

Dulkių tūris: 3 l

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas

antgalis

Priedų laikymas: Ant rankenos

Papildomas antgalis: „Turbo“ šepetys

Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

„Performance“

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

Aromato reguliavimas

Nešimo rankena: Priekis

„Clean Comfort Cassette“

Vamzdžio sujungimas: Mygtukas

Dulkių maišelio pilnumo indikatorius

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų

dalių teleskopinis vamzdis

Su ratukais: Guma

Veikimo spindulys: 10 m

Maitinimo laido ilgis: 7 m

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 5,7 kg
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