
Прахосмукачка с

торба

Performer

  2000 W

500 W всмукателна мощност

Миещ се филтър HEPA 13

 
FC9170/07

Най-голямата всмукателна мощност
Всмукателна мощност 500 вата за почистване без усилия

Прахосмукачката Philips Special Edition Performer FC9170/07 отбелязва 40 години опит в грижата за пода. Освен с нашия нов

цвят "титан" ние честваме събитието с удобен комплект за почистване на автомобил от 5 части, който добавихме като

подарък към всяка прахосмукачка Performer от това специално издание.

Превъзходно почистване

2200 W мотор за макс. 500 W всмукателна мощност

Високоефективна антиалергична система

HEPA AirSeal и миещ се филтър HEPA 13

Щемпел за качество на ECARF за надеждност при работа

Дълготрайно почистване на праха

4-литрова торба s-bag XXL за продължителна употреба

Лесно почистване, дори около мебели

Накрайник TriActive с уникално действие "3 в 1"

Насладете се на удоволствието от чистия автомобил

Подарък комплект за почистване на автомобил



Прахосмукачка с торба FC9170/07

Акценти Спецификации

Мощно почистване

Високоефективният 2200-ватов мотор генерира макс.

500 вата всмукателна мощност за идеални резултати

при почистване.

HEPA AirSeal, филтър HEPA 13

Тази прахосмукачка Philips е конструирана така, че

целият засмукан въздух минава през миещия се

филтър HEPA 13 (с 99,95% филтриране), преди да се

отдели обратно навън. Без никакво изключение.

4-литрова торба s-bag XXL

Голямата вместимост на торбата за прах ви

позволява да я използвате по оптимален начин, което

означава, че не се налага да я сменяте често.

Накрайник TriActive

Накрайникът TriActive почиства пода ви по три

начина с едно движение: 1) По-големият му отвор

засмуква с лекота едрите отпадъци. 2) Осигурява

максимална ефективност при почистване,

благодарение на оптимизирания въздушен поток

през накрайника. 3) Двете странични четки изтриват

прахта и замърсяванията съвсем близо до мебелите

и стените.

Комплект за почистване на автомобил

Към всяка прахосмукачка Performer от нашето

специално издание получавате подарък – комплект за

почистване на автомобил. Този пълен набор

инструменти е изключително полезен при

почистването. Той съдържа специални накрайници за

различните повърхности в автомобила, които се

сглобяват лесно към вашата Performer Special Edition.

Комплектът включва: ръкавица за почистване от

микрофибър, регулируема четка, много дълъг тесен

накрайник, универсален накрайник и специален

накрайник за тапицерия.

Дизайн

Цвят: Титанов

Филтриране

Тип на торбата за прах: s-bag

Изходящ филтър: Миещ се филтър Ultra Clean Air

HEPA 13

Вместимост за прах: 4 л

Уплътнение HEPA Air Seal

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Накрайник TriActive

Аксесоари: Четка, Тесен накрайник, Малък

накрайник

Съхраняване на приставки: На дръжка

Производителност

Въздушен поток (макс.): 47 л/сек.

Входна мощност (IEC): 2000 W

Консумирана мощност (макс.): 2200 W

Ниво на шума (Lc IEC): 78 dB

Всмукателна мощност (макс.):

500 W

Вакуум (макс.): 34 kPa

Използваемост

Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2

части

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Индикатор за пълна торба за прах

Касета Clean Comfort

Сглобяване на тръбата: Лесно освобождаване

Управление на мощността: Електронно на уреда

Тип на колелата: Гумен

Радиус на действие:

12 м

Дължина на кабела: 9 м

Тегло и размери

Тегло на изделието: 6,3 кг

Размери на продукта (ДxШxВ): 500 x 320 x 280 мм
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