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Pieni, mutta tehokas

Studio on niille, jotka haluavat suuren pölynimurin tehon pienessä imurissa. Imurin koko, 
kantokahvat ja 8 m:n johto lisäävät joustavuutta, mikä nopeuttaa siivoamista.

Erittäin puhdasta jälkeä
• 2 000 watin moottori ja enintään 400 watin imuteho

Helppo käyttää kaikkialla kotona
• Kaksi kätevää kantokahvaa

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

Suuri ulottuvuus
• Erittäin suuri 11m:n ulottuvuus

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



 2000 watin moottori

2000 watin moottori tuottaa enintään 400 watin 
imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen.

Kätevät kantokahvat

Tässä pölynimurissa on kaksi kantokahvaa. Kun imuri 
on pyörien päälle, siinä oleva kahva helpottaa imurin 
siirtämistä ja vähentää kumartumisen tarvetta. 
Edessä olevasta kahvasta imuria voi kantaa kätevästi 
pystyasennossa.

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.

Ulottuvuus 11 m

8 metrin johdon ansiosta ulottuvuus on 11 m ilman 
pistorasiasta toiseen siirtymistä.

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.
FC9081/01

Tekniset tiedot
Muotoilu
• Väri: Kirkkaankeltainen ja beige

Suorituskyky
• Syöttöteho (enintään): 2000 W
• Tuloteho (IEC): 1800 W
• Imuteho (enintään): 400 W
• Alipaine (enintään): 30 kPa
• Ilmankierto (enintään): 40 l/s
• Käyntiääni (Lc IEC): 78 dB

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

suodatin
• HEPA Air Seal

Käytettävyys
• Toimintasäde: 11 m
• Johdon pituus: 8 m
• Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen 

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

Suuttimet ja lisätarvikkeet
• Vakiosuutin: Tri-Active-suutin
• Lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
• Lisätarvikkeiden säilytys: Varren pidikkeessä
•

Julkaisupäivä 2010-03-12

Versio: 3.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Kohokohdat
Pölynimuri
HomeCare  

http://www.philips.com

