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Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítménye
500 wattos szívóteljesítménnyel könnyű a takarítás

A Philips Special Edition Performer FC9170/07 40 éves padlótisztítási tapasztalatát ünnepli a Philipsszel.

Ajándékul az új titán színezés mellett egy praktikus, 5 részes autós tisztítókészlet is jár minden S.E. Performer

mellé.

Kiváló takarítási teljesítmény

Maximum 500 W szívóerővel biztosító 2200 W-os motor

Igazán hatékony antiallergén rendszer

HEPA AirSeal szigetelés és mosható HEPA 13 szűrő

ECARF minőséget tanúsító pecsét, a megbízható eredmény jelképe

Hosszantartó porfelszívás

S-bag porzsák XXL, 4 literes űrtartalommal a hosszú használathoz

Könnyű porszívózás a bútorok körül is

TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

Élvezze a tiszta autó kényelmét

Ajándékcsomag autótisztító készlettel



Porzsákos porszívó FC9170/07

Fénypontok Műszaki adatok

Erőteljes tisztítás

A rendkívül hatékony 2200 wattos motor max.

500 Watt szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság

érdekében.

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő

Ezt a Philips porszívót úgy tervezték, hogy az

összes beáramló levegő áthalad a HEPA 13

szűrőn (99,95%-os szűrés), mielőtt kiáramlik.

Innen nincs menekvés!

S-bag porzsák XXL, 4 literes

A nagy űrtartalmú porzsák lehetővé teszi a

porzsákok optimális kihasználását, így Önnek

ritkábban kell porzsákot cserélnie

készülékében.

TriActive szívófej

A TriActive szívófej három tisztítási műveletet

végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő

nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb

részecskéket. 2) Maximális

tiszítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákon

beáramló optimalizált légáramlásnak

köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a

bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

Autótisztító készlet

Minden Special Edition Performer mellé egy

ajándékcsomag is jár, amely egy autótisztító

készletet tartalmaz. Minden megtalálható a

készletben, amire az autó tisztítása közben

szüksége lehet. A különböző felületek

tisztítására speciális szívófejek szolgálnak,

amelyeket könnyen csatlakoztathat a Special

Edition Performerhez. A készlet egy

mikroszálas takarítókesztyűt, egy állítható

kefét, egy extra hosszú réstisztító szívófejet,

egy univerzális szívófejet és egy speciális

kárpittisztító fejet tartalmaz.

Kivitel

Szín: Titán

Szűrőrendszer

Porzsák típusa: s-bag porzsák

Kimeneti levegőszűrő: Ultra Clean Air HEPA

13 mosható szűrő

HEPA AirSeal szigetelés

Portartály kapacitása: 4 l

Szívófejek és tartozékok

Normál szívófej: TriActive szívófej

Tartozékok: Kefe, Réstisztító szívófej, Kis

szívófej

Tartozékok tárolása: A markolaton

Teljesítmény

Légáram (max.): 47 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 2000 W

Bemeneti teljesítmény (max.): 2200 W

Zajszint (Lc IEC): 78 dB

Szívóteljesítmény (max.): 500 W

Szívóerő (max.): 34 kPa

Felhasználhatóság

Csőtípus: Metál, kétrészes teleszkópos cső

Hordfogantyú: Felső és elülső

Porzsáktelítettség-jelző

Clean Comfort kazetta

Csőcsatlakozás: Egyszerű kioldás

Teljesítményszabályozás: Elektronikus - a

készüléken található

Keréktípus: Gumi

Hatósugár: 12 m

Vezetékhossz: 9 m

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 6,3 kg

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 500 x 320

x 280 mm
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