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FC9089/01
Zelenější každý den

Ušetřete 30 % energie díky vysoce účinnému HD motoru*
Vysavač Studio je určen pro lidi, kteří chtějí využívat výkon velkého vysavače v kombinaci 
s kompaktností malého vysavače. Nový vysoce účinný HD motor spotřebovává až o 
30 % méně elektrické energie, aniž by ztratil svoji vynikající sací sílu.

Motor s nízkou spotřebou energie, vysoce výkonné výsledky
• Nový 1250W HD motor vytváří max. sací výkon 350 W

Bezstarostné čištění
• Ergonomicky navržená rukojeť ComfortControl

Změna ovládání bez ohýbání
• Ovládání konečky prstů na rukojeti

Snadné přenášení a použití na schodech
• Dvě pohodlná madla k přenášení pro mimořádné pohodlí

Snadné čištění dokonce i blízko nábytku
• Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí tři v jednom



 Nový 1250W HD motor

Vysoce účinný 1250W HD motor vytváří max. 
sací výkon 350 W, což znamená, že 
spotřebováváte o 30 % méně elektrické 
energie, aniž by došlo ke zhoršení výsledků 
vysávání.

Rukojeť ComfortControl

Ergonomicky navržená rukojeť pomáhá 
zabraňovat namáhání zápěstí. Nabízí 
bezproblémové ovládání jednou rukou. Užijte 
si snadnější úklid.

Ovládání konečky prstů

Pomocí tlačítek na rukojeti můžete vysavač 
snadno ovládat bez ohýbání!

Pohodlná madla k přenášení

Tento vysavač neobsahuje jedno, ale dvě madla 
pro přenášení. Pokud je vysavač na kolečkách, 
nachází se madlo na jeho horní straně, takže ho 
můžete zvednout a upevnit do požadované 
polohy. Znamená to, že můžete vysavačem 
snadno pohybovat, aniž byste se museli příliš 
ohýbat. Druhé madlo na přední straně zařízení 
umožňuje pohodlné přenášení vysavače ve 
svislé poloze.

Hubice Tri-Active

Tato jedinečná hubice má aerodynamický tvar 
zajišťující maximální účinnost, obsahuje boční 
kartáče, které odstraňují prach z rohů a 
zakřivených míst, a má přední otvor, který 
vysává velké kousky. Takže každým tahem 
dosáhnete okamžitého čistého výsledku.

Těsnění HEPA, filtr HEPA 13

Tento vysavač byl navržen tak, aby musel 
veškerý vzduch předtím, než opustí přístroj, 
projít skrz omyvatelný filtr HEPA 13 (99,95% 
filtrace). Není možný žádný únik.
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Design
• Model: EnergyCare
• Barva(y): Měděná a havraní černá

Motor
• Příkon IEC:: 1250 W
• Maximální sací výkon: 350 W
• Proud vzduchu: 39 l/s
• Vakuum: 28 kPa

Specifikace vysavače
• Úroveň hluku Lc IEC: 78 dB
• Elektronické ovládání napájení: Ano, na rukojeti
• Výstupní filtr: Omyvatelný filtr HEPA 13 (FC8038)
• Typ prachového sáčku: Sáček s-bag (FC8021)
• Indikátor naplnění prachového sáčku: Ano

• Trubice: Kovová lakovaná teleskopická trubice
• Těsnění HEPA: Ano
• Kapacita prachového sáčku: 3 l
• Spojení: Spojení pomocí tlačítka
• Kazeta Clean Comfort: Ano
• Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
• Délka šňůry: 8 m
• Kolečka: Pogumovaná kolečka
• Akční rádius: 11 m
• Pomůcky pro ukládání: Ano

Příslušenství
• Hubice: Hubice Tri-Active
• Příslušenství: Kartáč, štěrbina a malá hubice
• Prostor pro příslušenství: Na rukojeti
•
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* V porovnání s vysavačem Philips o příkonu 2 000 wattů; interní 
měření společnosti Philips, 2008.
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