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Deň za dňom ekologickejšie
Ušetrite až 30 % energie vďaka vysoko úspornému motoru

HD*

Studio je pre ľudí, ktorý túžia po silnom, ale kompaktnom vysávači. Nový vysoko

účinný HD motor spotrebúva až o 30 % menej energie pri zachovaní znamenitého

sacieho výkonu.

Nízka spotreba energie, vysokokvalitné výsledky

Nový 1250-wattový HD motor generuje max. sací výkon 350 W

Bezstarostné vysávanie

Ergonomicky navrhnutá rukoväť ComfortControl

Prepínanie ovládacích prvkov bez zohýbania

Ovládacie prvky v rukoväti ovládané prstami

Jednoduché používanie v celej domácnosti

Dve pohodlné prenosné rukoväte pre vyššie pohodlie pri práci

Ľahké čistenie dokonca aj okolo nábytku

Nástavec Tri-Active s jedinečnou účinnosťou 3 v 1



Vysávač s vreckom FC9089/01

Hlavné prvky Technické údaje

Nový 1250 wattový HD motor

Vysoko účinný 1250-wattový HD (High

Density) motor generuje maximálny sací výkon

350 W, čo znamená úsporu až 30 % energie

pri zachovaní rovnakej čistoty.

Rukoväť ComfortControl

Táto ergonomicky navrhnutá rukoväť pomáha

predchádzať namáhaniu zápästí. Vysávač je

možné ovládať bez námahy jednou rukou.

Vychutnajte si jednoduchšie vysávanie.

Ovládanie ľahkým dotykom prstov

Tlačidlami na rukoväti môžete vysávač

jednoducho ovládať - bez zohýbania!

Pohodlné prenosné rukoväte

Tento vysávač nemá jednu, ale rovno dve

rukoväte na prenášanie. Keď je na kolieskach,

navrchu má rukoväť, pomocou ktorej ho môžete

jednoducho prenášať a s vysávačom sa tak

môžete voľne pohybovať takmer bez

zohýbania. Druhá rukoväť na prednej strane

zariadenia vám zase umožňuje pohodlne

prenášať vysávač vo zvislej polohe.

Nástavec Tri-Active

Tento jedinečný nástavec je aerodynamicky

navrhnutý pre maximálnu efektívnosť pri

čistení. Na vonkajšej strane má kefy, ktoré

odstránia prach v rohoch a záhyboch, a v

prednej časti zase otvor, ktorý nasaje veľké

predmety. Každý pohyb vám prinesie okamžitú

čistotu.

Tesnenie HEPA AirSeal, filter HEPA 13

Tento vysávač bol navrhnutý tak, aby všetok

nasávaný vzduch prešiel pred vyfúknutím cez

umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia).

Neunikne ani zrnko prachu.

Dizajn

Model: EnergyCare

Farba(y): Medená a havrania tmavá

Motor

IEC vstupný výkon: 1250 W

Max. sací výkon: 350 W

Prietok vzduchu: 39 l/s

Vákuum: 28 kPa

Špecifikácia vysávača

Hladina hlučnosti Lc IEC: 78 dB

Elektronické ovládanie výkonu: Áno, na

rukoväti

Výstupný filter: Umývateľný filter HEPA 13

(FC8038)

Typ prachového vrecka: s-bag (FC8021)

Indikátor plného vrecka

Trubica: Kovová lakovaná teleskopická trubica

Tesnenie HEPA AirSeal

Kapacita prachového vrecka: 3 l

Spojovanie: Upínacie tlačidlo

Kazeta Clean Comfort

Rukoväť na prenášanie: Na vrchu a vpredu

Dĺžka kábla: 8 m

Kolieska: Gumové kolieska

Akčný rádius: 11 m

Pomocník pri parkovaní a odkladaní

Príslušenstvo

Nástavec: Nástavec Tri-Active

Príslušenstvo: Kefa ,štrbinový nástavec, malý

nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Na rukoväti

* V porovnaní s 2000 wattovým vysávačom Philips;

Interné meranie spoločnosti Philips, 2008.
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