
 

 

Philips StudioPower
Sáčkový vysavač s hubicí 
Tri-active

HomeCare

FC9080
Malý velký pomocník

Vysoký výkon, kompaktní velikost
Vysavač StudioPower od společnosti Philips v sobě kombinuje výkon velkého vysavače 
s kompaktností malého vysavače. Jeho velký výkon, malá velikost, 2 madla a velký dosah 
nabízejí obrovskou flexibilitu, která vám umožní rychlý pohyb po domě.

Vynikající čisticí výsledky
• Motor o příkonu 2000 W vytváří max. sací výkon 400 W

Snadné použití v celé domácnosti
• Dvě pohodlná madla k přenášení pro mimořádné pohodlí

Vysoce efektivní antialergický systém
• Těsnění HEPA a omyvatelný filtr HEPA 13

Snadné čištění dokonce i blízko nábytku
• Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí tři v jednom

Skvělý dosah
• Extra velký dosah 11 m



 2 000W motor

Tento výkonný motor o příkonu 2 000 W vytváří 
max. sací výkon 400 W, který zajistí vynikající 
výsledky čištění.

Pohodlná madla k přenášení

Tento vysavač neobsahuje jedno, ale dvě madla pro 
přenášení. Pokud je vysavač na kolečkách, nachází se 
madlo na jeho horní straně, takže s ním můžete 
snadno manipulovat, aniž byste se museli příliš 
ohýbat. Druhé madlo na předku zařízení umožňuje 
pohodlné přenášení vysavače ve svislé poloze.

Těsnění HEPA, filtr HEPA 13

Tento vysavač Philips byl navržen tak, aby musel 
veškerý vzduch předtím, než opustí přístroj, projít 
skrz omyvatelný filtr HEPA 13 (99,95% filtrace). Není 
možný žádný únik.

Hubice Tri-Active
Tato jedinečná hubice má aerodynamický tvar 
zajišťující maximální účinnost, obsahuje boční 
kartáče, které odstraňují prach z rohů a zakřivených 
míst, a má přední otvor, který vysává velké kousky. 
Takže každým tahem dosáhnete okamžitého čistého 
výsledku.

Dosah 11 m

Díky 8m kabelu máte dosah 11 m, aniž byste museli 
použít jinou zásuvku.
FC9080/01

Specifikace
Design
• Barva: Tajemná modrá

Filtrace
• Typ prachového sáčku: Sáček S-bag
• Kapacita pro prach: 3 l
• Výstupní filtr: Omyvatelný filtr Ultra Clean Air 

HEPA 13
• Těsnění HEPA: Ano

Hubice a příslušenství
• Příslušenství: Nástavec pro štěrbiny
• Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici
• Standardní hubice: Hubice Tri-Active

Performance
• Proud vzduchu (max.): 40 l/s
• Příkon (IEC): 1800 W
• Příkon (max.): 2000 W
• Úroveň hluku (Lc IEC): 78 dB
• Sací výkon (max.): 400 W
• Vakuum (max.): 30 kPa

Použitelnost
• Akční rádius: 11 m
• Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
• Kazeta Clean Comfort: Ano
• Délka kabelu: 8 m
• Spojka trubice: Tlačítko
• Indikátor naplnění prachového sáčku: Ano
• Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
• Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická 

trubice
• Typ koleček: Pryžová

Hmotnost a rozměry
• Hmotnost výrobku: 6 kg
•
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