
 

 

Philips StudioPower
Aspirator cu sac cu duză 
Tri-active

ParquetCare

FC9083
Mica mare vedetă

Putere mare, dimensiune compactă
StudioPower de la Philips combină performanţa unui aspirator mare cu caracterul 
compact ale unuia mic. Puterea mare, dimensiunile mici, cele 2 mânere şi raza mare de 
acţiune oferă flexibilitate sporită, pentru a vă deplasa rapid prin casă.

Rezultate de curăţare excelente
• Motor de 2000 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 400 Waţi

Ușor de utilizat în întreaga casă
• Două mânere comode de transport pentru manevrabilitate sporită

Sistem eficient împotriva alergenilor
• Etanșare HEPA și filtru HEPA 13 lavabil

Curăţare ușoară, în jurul mobilierului
• Duză Tri-active cu acţiune unică 3-în-1

Protecţie împotriva zgârieturilor pentru parchet
• Duză specială pentru parchet cu peri moi



 Motor de 2000 Waţi

Motorul puternic de 2000 Waţi generează o putere 
de aspirare de max. 400 Waţi pentru rezultate 
excelente.

Mânere confortabile pentru transport

Acest aspirator are nu unul, ci două mânere pentru 
transport. Când este pe roţi, în partea superioară se 
află un mâner care vă permite să deplasaţi ușor 
aspiratorul, fără a vă apleca foarte mult. Datorită 
celui de-al doilea mâner de pe partea din faţă a 
aparatului, acesta este ușor de purtat în poziţie 
verticală.

Etanșare HEPA, filtru HEPA 13

Acest aspirator Philips a fost proiectat astfel încât să 
circule tot aerul preluat prin filtrul lavabil HEPA 13 

(filtrare 99,95%) înainte de a-l elibera. Fără 
compromisuri.

Duză Tri-Active
Această duză unică are un design aerodinamic pentru 
eficienţă maximă la curăţare, perii laterale pentru 
îndepărtarea prafului din colţuri și locuri curbate și 
este dotat cu un orificiu frontal pentru aspirarea 
bucăţilor mari. Astfel, fiecare mișcare va produce 
imediat rezultate uimitoare.

Duză Parquet

Nu mai există risc de zgâriere datorită acestei duze 
cu peri moi, special proiectată pentru a curăţa cu 
grijă podelele dvs. dure.

Rază de acţiune 11 m

Datorită cablului său de 8 m, aveţi o rază de acţiune 
de 11 m fără a trebui să schimbaţi priza.
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Specificaţii
Design
• Culoare: Roșu pistil

Filtrare
• Tipul sacului de praf: s-bag
• Capacitate praf: 3 l
• Filtru de evacuare: Filtru lavabil Ultra Clean Air 

HEPA 13
• HEPA AirSeal

Duze și accesorii
• Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste
• Depozitare accesoriu: Mâner
• Duză suplimentară: Duză Parquet
• Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Performanţă
• Flux de aer (max): 40 l/s
• Putere de intrare (IEC): 1800 W
• Putere de intrare (max): 2000 W
• Nivel de zgomot (Lc IEC): 78 dB
• Putere de aspirare (max.): 400 W
• Vid (max): 30 kPa

Comoditate a utilizării
• Rază de acţiune: 11 m
• Mâner pentru transport: Partea superioară și 

frontală
• Casetă igienică pentru praf
• Lungime cablu: 8 m
• Cuplaj tub: buton
• Indicator pentru sac de praf plin
• Control energie: Parte electronică pe aparat
• Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
• Tip rotativ: Cauciuc

Greutate și dimensiuni
• Greutate produs: 6 kg
•
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