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Cea mai mare putere de aspirare obţinută vreodată
Putere de aspirare de 500 Waţi pentru curăţare fără efort

Cea mai mare putere de aspirare dintotdeauna, care are drept rezultat o curăţare fără efort: iată ce vă oferă gama

FC916x. Beneficiind de un filtru igienic şi un sistem de îndepărtare uşoară a sacului de praf, gama FC916x rezolvă

problema prafului şi a mizeriei de orice fel.

Curăţare superioară

Motor de 2200 Waţi ce generează o putere de aspirare de max. 500 Waţi

Aspirare a prafului de durată

Sac s-bag XXL de 4 litri pentru performanţă durabilă

Controlul puterii de aspirare la nivelul degetelor

Telecomandă la îndemână pentru modificarea puterii de aspirare

Curăţarea superioară a podelelor dure

Capul Super Parquet elimină de 3 ori mai multă murdărie

Curăţare uşoară, în jurul mobilierului

Duză Tri-active cu acţiune unică 3-în-1



Philips FC9166/01

Repere Specificaţii

Curăţare puternică

Motor de 2200 Waţi foarte eficient, ce

generează o putere de aspirare de max. 500

Waţi pentru rezultate perfecte

Sac s-bag XXL de 4 litri

Capacitatea mare a sacului de praf vă permite

o utilizare optimă a acestuia, ceea ce

înseamnă că trebuie să schimbaţi sacul de praf

mai puţin frecvent.

Telecomandă ergonomică

Telecomandă la îndemână pentru modificarea

puterii de aspirare cu vârfurile degetelor şi fără

aplecare.

Capul Super Parquet elimină de 3 ori mai

multă murdărie

Capul Super Parquet elimină de 3 ori mai

multă murdărie

Duză Tri-Active

Această duză unică are un design aerodinamic

pentru eficienţă maximă la curăţare, perii

laterale pentru îndepărtarea prafului din colţuri

şi locuri curbate şi este dotat cu un orificiu

frontal pentru aspirarea bucăţilor mari. Astfel,

fiecare mişcare va produce imediat rezultate

uimitoare.

Design

Culori: Negru fumuriu translucid

Model: Telecomandă

Motor

Flux de aer: 47 l/s

Putere de intrare IEC: 2000 W

Putere de intrare maximă: 2200 W

Putere maximă de aspirare: 500 W

Vid: 34 kPa

Specificaţii aspirator

Control electronic al energiei: Da, pe mâner

Casetă igienică pentru praf

Filtru de evacuare: Filtru HEPA 13 lavabil

(FC8038)

Tipul sacului de praf: s-bag (FC8021)

Lungime cablu: 9 m

Indicator pentru sac de praf plin

Capacitatea sacului de praf: 4 L

Tub: Tub telescopic din metal emailat

Cuplare: Element de cuplare cu buton

Nivel de zgomot Lc IEC: 78 dB

Mâner pentru transport: Parte superioară şi

frontală

Roţi: Roţi de cauciuc

Asistenţă pentru aşezare/depozitare

Greutate: 6,3 kg

Accesorii

Cap de aspirare: Duză Tri-Active

Duză suplimentară: Cap de aspirare Super

Parquet

Accesorii: Perie, pt. spaţii înguste, cap mic

Depozitare accesoriu: Mâner
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