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Niewielkie rozmiary,

ale duża moc!

Model Studio jest przeznaczony dla osób, które szukają małego odkurzacza o

dużej mocy. Małe wymiary, uchwyty do przenoszenia oraz 8-metrowy przewód

zapewniają dużą elastyczność, umożliwiając szybkie przemieszczanie w domu.

Doskonałe efekty sprzątania

Silnik o mocy 2000 W zapewniający maksymalną moc ssania 400 W

Swobodne sprzątanie

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu ComfortControl

Łatwy w użyciu w całym domu

Dwa wygodne uchwyty do przenoszenia dla dodatkowej wygody

Nie rysuje parkietu

Nasadka do parkietów z miękkim włosiem chroniącym przed zarysowaniami

Bardzo wydajny system antyalergiczny

Uszczelnienie HEPA AirSeal i filtr HEPA 13



Odkurzacz workowy FC9084/01

Zalety Dane techniczne

Silnik 2000 W

Silnik o dużej mocy 2000 W zapewnia

maksymalną moc ssania 400 W, co

gwarantuje doskonałe wyniki sprzątania.

Uchwyt ComfortControl

Ergonomiczny uchwyt pomaga chronić

nadgarstki przed obciążeniem. Obsługa przez

naciśnięcie przycisku oraz łatwe

manewrowanie jedną ręką sprawiają, że

odkurzanie jest wygodniejsze.

Wygodne uchwyty do przenoszenia

Odkurzacz ma dwa uchwyty do przenoszenia.

Jeden uchwyt znajduje się w górnej części

urządzenia (gdy stoi na kółkach). Dzięki temu

można wygodnie przenosić odkurzacz z

miejsca na miejsce bez konieczności

schylania się. Drugi uchwyt znajdujący się z

przodu urządzenia umożliwia wygodne

przenoszenie odkurzacza w pozycji pionowej.

Nasadka do parkietów

Brak zarysowań dzięki tej nasadce z miękkim

włosiem, zaprojektowanej specjalnie do

dokładnego czyszczenia twardych podłóg.

Uszczeln. HEPA AirSeal, filtr HEPA 13

Odkurzacz firmy Philips został zaprojektowany

tak, aby całe zassane powietrze przechodziło

przez zmywalny filtr HEPA 13 (pochłaniający

99,95% kurzu), zanim zostanie wydmuchane.

Pochłania cały kurz.

Wzornictwo

Kolor: Jasnofioletowy i czarny

Filtracja

Typ worka na kurz: Worek s-bag

Pojemność pojemnika na kurz: 3 L

Filtr wylotowy: Zmywalny filtr Ultra Clean Air

HEPA 13

Uszczelnienie HEPA AirSeal

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka

mała

Schowek na akcesoria: Na uchwycie

Dodatkowa nasadka: Nasadka do parkietów

Standardowa nasadka: Uniwersalna szczotka

na kółkach

Wydajność

Nadmuch (maks.): 40 l/s

Moc wejściowa (IEC): 1800 W

Moc wejściowa (maks.): 2000 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 78 dB

Moc ssania (maks.): 400 W

Podciśnienie (maks.): 30 kPa

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 11 m

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Kaseta Clean Comfort

Długość przewodu: 8 m

Łączenie rury: Przycisk

Wskaźnik zapełnienia worka na kurz

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Typ rury: Metalowa, lakierowana,

dwuczęściowa rura teleskopowa

Typ kółek: Gumowe
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