Philips StudioPower
Sesalnik z vrečko in
nastavkom Tri-Active

HomeCare

FC9080

Veliki mali zmogljivež
Velika zmogljivost, kompaktna velikost
Philipsov sesalnik StudioPower združuje zmogljivost velikega sesalnika s kompaktnostjo
majhnega. Njegova velika moč, majhna velikost, 2 ročaja in velik doseg omogočajo
izjemno prilagodljivost, zato se lahko po domu premikate hitro in lahkotno.
Odlično čiščenje
• 2000 W motor z največjo sesalno močjo 400 W
Preprost za uporabo po vsej hiši
• Dva udobna ročaja za prenašanje za dodatno priročnost
Visokoučinkovit protialergijski sistem
• HEPA AirSeal in pralni filter HEPA 13
Enostavno čiščenje tudi okoli pohištva
• Nastavek Tri-Active z edinstvenim delovanjem 3-v-1
Velik doseg
• Izjemno velik doseg 11 m

FC9080/01

Sesalnik z vrečko in nastavkom Tri-Active
HomeCare

Značilnosti
2000 W motor

Specifikacije
HEPA AirSeal, filter HEPA 13

Zasnova

• Barva: Mistično modra

Filtriranje
•
•
•
•

Vrsta vrečke za prah: s-bag
Zmogljivost za prah: 3 l
Izpušni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13
HEPA AirSeal

Nastavki

• Nastavki: Ozki nastavek
• Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
• Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Zmogljivost
Zmogljivi 2000 W motor z največjo sesalno močjo
400 W za odlično čiščenje.

Udobna ročaja za prenašanje

Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre ves
vhodni zrak skozi pralni filter HEPA 13 (z 99,95 %
filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti
drugam.

Nastavek Tri-Active

Edinstven aerodinamično oblikovan nastavek
omogoča optimalno učinkovitost čiščenja. Ima tudi
stranski krtači za odstranjevanje prahu iz kotov in
zavojev ter sprednjo odprtino za pobiranje večjih
delcev. Z vsako potezo boste dosegli takojšen in
bleščeč rezultat.

Doseg 11 m

•
•
•
•
•
•

Pretok zraka (najv.): 40 l/s
Vhodna moč (IEC): 1800 W
Vhodna moč (najv.): 2000 W
Raven hrupa (Lc IEC): 78 dB
Moč sesanja (najvišja): 400 W
Vakuum (najv.): 30 kPa

Uporabnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Območje delovanja: 11 m
Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
Kaseta za udobno čiščenje
Dolžina kabla: 8 m
Cevni spoj: Gumb
Indikator napolnjenosti vrečke
Regulator moči: Elektronski, na aparatu
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Vrsta kolesc: Gumijasta

Teža in dimenzije

Ta sesalnik je opremljen kar z dvema ročajema za
prenašanje. Ko je postavljen na koleščkih, ga lahko
prenašate z uporabo ročaja na vrhu. Tako se vam
skoraj ni treba sklanjati. Drugi ročaj, ki je na sprednji
strani aparata, pa omogoča priročno prenašanje
sesalnika v pokončnem položaju.

• Teža izdelka: 6 kg
•

8 m kabel omogoča doseg 11 m brez priključevanja
na drugo vtičnico.
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