
 

Philips
Ηλεκτρική σκούπα με 
σακούλα

Super Parquet

FC9162
Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς

Απορροφητική ισχύς 500W για εύκολο καθάρισμα
Ασύγκριτο επίπεδο απορρόφησης για εύκολο καθαρισμό: αυτός είναι ο σκοπός της σειράς 

FC916x. Σε συνδυασμό με ένα υγιεινό φίλτρο και ένα σύστημα εύκολης αφαίρεσης της σακούλας 

συλλογής σκόνης, η σειρά FC916x φροντίζει για τα πάντα, απομακρύνοντας όλες τις σκόνες και 

τις βρωμιές.

Τέλειο καθάρισμα
• Μοτέρ 2200W που παράγει απορροφητική ισχύ 500W

Αντιαλλεργικό σύστημα για το πιο καθαρό σπίτι
• Φίλτρο HEPA AirSeal και πλενόμενο φίλτρο HEPA 13

Συλλογή σκόνης μεγαλύτερης διάρκειας
• Σακούλα S-bag XXL 4 λίτρων για μέγιστη παραγωγικότητα

Καλύτερο καθάρισμα των σκληρών δαπέδων
• Το πέλμα Super Parquet αφαιρεί τις δύσκολες βρωμιές στο τριπλάσιο
 



 

FC9162/01
HEPA 13 •
Γενικές προδιαγραφές
• Μοντέλο: super parquet

Αξεσουάρ
• Ειδικό πέλμα: Πέλμα Super Parquet
• Αξεσουάρ: Βούρτσα, εξάρτημα για γωνίες, μικρό 
πέλμα

• Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Σύνδεση

Μοτέρ
• Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 2200 W
• Απορροφητική ισχύς IEC: 2000 W
• Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 500 W
• Ροή αέρα: 47,0 l/s
• Σκούπα: 34,0 kPa

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σκούπας
• Έλεγχος ηλεκτρονικής δύναμης
• Τηλεχειριστήριο IR: NA
• Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 78 dB
• Φίλτρο εξαγωγής: Φίλτρο Ultra Clean Air τύπου 

• HEPA AirSeal
• Απλό πέλμα: Πέλμα Tri-active, σκούρο
• Ενεργό σύστημα αρωματισμού ατμόσφαιρας: 

NA
• Χωρητικότητα σακούλας συλλογής σκόνης: 4 l
• Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag
• Ένδειξη πληρότητας σακούλας
• Κασέτα Clean Comfort
• Ακτίνα δράσης: 12 m
• Μήκος καλωδίου: 9 m
• Σωλήνας: Μεταλλικός λακαρισμένος σωλήνας 
τριών κατευθύνσεων

• Σύνδεση: Κουμπί
• Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος / 
αποθήκευσης: Παρκάρισμα & αποθήκευση

• Λαβή: Πάνω & μπροστά
• Βάρος: 6,3 kg
• Υλικό ρόδας: Καουτσούκ

Σχεδιασμός
• Χρώμα(τα): Αυτοκρατορικό κόκκινο
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