
 

Philips
Dulkių siurblys su maišeliu

laikantiems gyvūnus

FC9164
Didžiausia siurbiamoji galia

500 W siurbiamąja galia valoma be pastangų
Didžiausias siurbimo lygis, skirtas valyti be pastangų: visa tai suteikia FC916x grupė. 
FC916x grupė kartu su higieniniu filtru ir nesudėtinga dulkių maišelio išėmimo sistema 
pasirūpins jūsų dulkėmis ir nešvarumais.

Ypatingasis valymas
• 2200 W variklis, pasižymintis 500 W siurbiamąja galia

Priešalerginė sistema švariausiems namams
• „HEPA AirSeal“ ir plaunamas „HEPA 13“ filtras

Ilgiau išliekantis dulkių surinkimas
• XXL 4 litrų talpos didžiausio produktyvumo dulkių maišelis

Nuostabūs rezultatai valant kilimus ir baldus
• Turbo šepečio antgalis pašalina 25% daugiau plaukų ir dulkių
 



 

FC9164/01
• Išėjimo filtras: Ypač švarus oras su HEPA • Spalva (-os): Skaisčiai raudona
•

Bendrosios specifikacijos
• Modelis: laikantiems gyvūnus

Priedai
• Specialus antgalis: „Turbo“ šepečio antgalis
• Priedai: Šepetys, siauras ir mažas antgalis
• Priedų laikymas: Sujungimas

Variklis
• Didžiausia įėjimo galia: 2200 W
• IEC įėjimo galia: 2000 W
• Didžiausia siurbiamoji galia: 500 W
• Oro srovė: 47.0 l/s
• Siurbimas dulkių siurbliu: 34.0 kPa

Dulkių siurblio specifikacijos
• Elektroninis maitinimo valdymas
• IR nuotolinis valdymas: Nėra pasirinkimo
• Triukšmo lygis Lc IEC: 78 dB

• „HEPA AirSeal“
• Standartinis antgalis: Trijų padėčių antgalis, tamsus
• Aktyvus kvapas: Nėra pasirinkimo
• Dulkių maišelio talpa: 4 l
• Dulkių maišelio tipas: Sugeriantis kvapus S-bag 

maišelis
• Indikatorius „maišelis pilnas“
• „Clean Comfort Cassette“
• Veikimo spindulys: 12 m
• Laido ilgis: 9 m
• Vamzdis: Metalinis poliruotas, trijų dalių 

teleskopinis
• Sujungimas: Mygtukas
• Pastatymo / laikymo pagalba: Pastatymas / laikymas
• Rankena: Viršus / priekis
• Svoris: 6,3 kg
• Ratai: Guma
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