
Sáčkový vysavač

Performer

 
2000 W

Sací výkon 500 W

Omyvatelný filtr HEPA 13

 
FC9170/07

Dosud nejvyšší sací výkon
Sací výkon 500 wattů pro snadné čištění

Speciální edice vysavače Performer Philips FC9170/07 slaví 40 let zkušeností na trhu péče o podlahy. Kromě

nové titanové barvy dostanete čisticí sadu do auta jako dárek ke každé zakoupené speciální edici Performer.

Dokonalé čištění

Motor o příkonu 2200 W vytváří max. sací výkon 500 W

Vysoce efektivní antialergický systém

Těsnění HEPA a filtr HEPA 13

Pečeť kvality ECARF pro spolehlivé výsledky

Vysávání prachu po delší dobu

4litrový XXL sáček S-bag pro dlouhotrvající výkon

Snadné čištění dokonce i blízko nábytku

Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

Užívejte si komfort čistého vozu

Dárkový sáček se sadou pro čištění auta



Sáčkový vysavač FC9170/07

Přednosti Specifikace

Výkonné čištění

Vysoce účinný motor o příkonu 2200 W vytváří

max. sací výkon 500 W, který zajistí dokonalé

výsledky čištění.

Těsnění HEPA, filtr HEPA 13

Tento vysavač Philips byl navržen tak, aby

musel veškerý vzduch předtím, než opustí

přístroj, projít skrz omyvatelný filtr HEPA 13

(99,95% filtrace). Není možný žádný únik.

4litrový XXL sáček S-bag

Velká kapacita tohoto sáčku umožňuje jeho

optimální využití a vy tak nemusíte sáček

vyměňovat příliš často.

Hubice Tri-Active

Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými

způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno

nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované

proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout

maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po

obou stranách odstraňují špínu a prach

v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.

Sada pro čištění auta

Každý výrobek speciální edice Performer se

dodává s dárkovým sáčkem se sadou pro

čištění auta. Tato kompletní sada nástrojů se

výborně hodí pro čištění vašeho auta. Součástí

sady jsou speciální hubice pro různé povrchy

v autě. Všechny hubice lze snadno připevnit

k výrobku speciální edice Performer.

K nástrojům patří čisticí rukavice z mikrovlákna,

zvláště dlouhý nástroj pro čištění malých

mezer, nastavitelný kartáč, zvláště dlouhý

nástavec pro čištění malých mezer a

univerzální kartáč a také speciální kartáč na

potahy.

Design

Barva: Titanová

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček S-bag

Výstupní filtr: Omyvatelný filtr Ultra Clean Air

HEPA 13

Kapacita pro prach: 4 l

Vzduchové těsnění HEPA: Ano

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Hubice Tri-Active

Včetně příslušenství: Kartáč, Nástavec pro

štěrbiny, Malá hubice

Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

Výkon

Proud vzduchu (max.): 47 l/s

Příkon (IEC): 2000 W

Příkon (max.): 2200 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 78 dB

Sací výkon (max.): 500 W

Vakuum (max.): 34 kPa

Použitelnost

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední

straně

Indikátor naplnění prachem: Ano

Kazeta Clean Comfort: Ano

Spojka trubice: Snadné uvolnění

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ koleček: Pryžová

Akční rádius: 12 m

Délka kabelu: 7 m

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 6,3 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V):

500 x 320 x 280 mm
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