
Dulkių siurblys su
maišeliu

Performer

 
2200 W

500 W siurbimo galia

Filtras „HEPA 13“

 
FC9160/01

Didžiausia siurbiamoji galia
500 V siurbiamoji valymo galia be pastangų

Didžiausias siurbimo lygis, skirtas valyti be pastangų: visa tai suteikia „Philips

Performer“. Derinant kartu su higieniniu filtru ir nesudėtinga dulkių maišelio

išėmimo sistema, „Performer“ pasirūpins jūsų dulkėmis ir nešvarumais.

Ypatingasis valymas

2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią

Viduje sulaiko dulkes ir alergenus

„Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras, 99,95% filtravimo sistema

Itin efektyvi priešalerginė sistema

ECARF kokybės ženklas užtikrina patikimus rezultatus

Ilgai išliekantis dulkių surinkimas

XXL dydžio 4 litrų „S-bag“ – ilgam

Lengva valyti net aplink baldus

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija



Dulkių siurblys su maišeliu FC9160/01

Ypatybės Specifikacijos

Galingas siurbimas

Šis galingas 2200 W variklis sugeneruoja

maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius

rezultatus.

XXL dydžio 4 litrų „S-bag“

Šis didelis dulkių surinkimo maišelis leidžia

optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip

dažnai keisti.

 

Konstrukcija

Spalva: Tamsiai mėlyna

Filtravimas

Dulkių maišelio tipas: „S-bag“

Išmetimo filtras: „Ultra Clean Air HEPA 13“

filtras

Dulkių tūris: 4 l

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas

antgalis

Priedų laikymas: Ant rankenos

Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

„Performance“

Oro srovė (maks.): 47 l/s

Įeinanti energija (IEC): 2000 W

Įeinanti energija (maks.): 2200 W

Triukšmo lygis (Lc IEC): 78 dB

Siurbimo galia (maks.): 500 W

Siurbimas (maks.): 34 kPa

Naudojimo trukmė

Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje

„Clean Comfort Cassette“

Vamzdžio sujungimas: Mygtukas

Dulkių maišelio pilnumo indikatorius

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų

dalių teleskopinis vamzdis

Su ratukais: Guma

Veikimo spindulys: 12 m

Maitinimo laido ilgis: 9 m

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 6,3 kg

Gaminio matmenys (IxPxA): 500 x 320 x

280 mm
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