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По-зелено всеки ден
Спестете 30% енергия с високоефективния HD мотор*

Studio е за хора, които обичат мощността на голямата прахосмукачка в съчетание с

компактността на малката. Новият високоефективен HD мотор използва до 30% по-малко

енергия, като запазва отличната всмукателна мощност.

Нискоенергиен мотор, високомощен резултат

Новият 1250-ватов HD мотор генерира макс. всмукателна мощност 350 вата

Безгрижно почистване

Ергономично проектирана дръжка ComfortControl

Смяна на управлението без навеждане

Настройки за управление в дръжката

Лесно пренасяне и използване на стълбище

Две удобни дръжки за носене, придаващи допълнително удобство

Лесно почистване, дори около мебели

Накрайник Tri-Active с уникално действие "3 в 1"



Прахосмукачка с торба FC9089/01

Акценти Спецификации

Нов 1250-ватов HD мотор

Високоефективният 1250-ватов HD (висока плътност)

мотор генерира 350 вата макс. всмукателна мощност,

което означава, че използвате 30% по-малко енергия,

без да отстъпвате в резултата от почистването.

Дръжка ComfortControl

Тази ергономично конструирана дръжка помага

против напрежението в китките. Тя има вградено

управление с копчета и маневрирате без усилия с

една ръка. Радвайте се на едно по-лесно чистене.

Управление с върха на пръстите

С помощта на бутоните в дръжката можете да

работите лесно с прахосмукачката - без навеждане

Удобни дръжки за носене

Тази прахосмукачка има не една, а две дръжки за

носене. Когато е поставена на колелца, отгоре има

дръжка, която можете да вдигнете и да фиксирате

на място. Това значи, че можете лесно да местите

прахосмукачката с много малко навеждане. Втората

дръжка на уреда ви позволява удобно да я носите в

изправено положение.

Многофункционален накрайник Tri-Active

Този уникален накрайник е проектиран

аеродинамично за максимална ефективност на

почистването, като разполага със странични четки за

обиране на праха от ъгли и извивки и преден отвор

за засмукване на по-едра смет. С всяко движение

моментално се постига перфектен резултат.

HEPA AirSeal, филтър HEPA 13

Тази прахосмукачка е конструирана така, че целият

засмукан въздух минава през миещия се филтър

HEPA 13 (с 99,95% филтриране), преди да се отдели

обратно навън. Без никакво изключение.

Дизайн

Модел: EnergyCare

Цвят (цветове): Медно и гарваново черно

Двигател

Входна мощност по IEC: 1250 W

Максимална смукателна мощност: 350 W

Движение на въздуха: 39 л/сек.

Прахосмукачка: 28 kPa

Спецификации на прахосмукачката

Ниво на доловимия шум Lc IEC: 78 dB

Електронно управление на мощността: Да, на

ръкохватката

Изходящ филтър: Миещ се филтър HEPA 13

(FC8038)

Тип на торбата за прах: S-bag (FC8021)

Индикатор за пълна торба за прах

Тръба: Метална лакирана телескопична тръба

HEPA AirSeal

Вместимост на торбата за прах: 3 л

Свързване: Свързани бутони

Касета Clean Comfort

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Дължина на шнура: 8 м

Колела: Гумени колела

Радиус на действие: 11 м

Помощни принадлежности за съхранение

Аксесоари

Накрайник: Многофункционален накрайник Tri-Active

Аксесоари: Четка, тесен и малък накрайници

Съхраняване на приставки: На дръжка

* В сравнение с прахосмукачка Philips от 2000 вата; вътрешно

измерване на Philips, 2008 г.
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