
 

Sesalnik z vrečko

Performer

 

2200 W

Moč sesanja 500 W

Pralni filter HEPA 13

Za nego živali

 

FC9174/01

Največja sesalna moč doslej
Sesalna moč 500 W za čiščenje brez napora

Največja sesalna moč doslej, ki zagotavlja čiščenje brez napora: to je odlika

sesalnikov Philips Performer. Sesalnik Performer s higienskim filtrom in sistemom

za preprosto odstranjevanje vrečke za prah odstrani ves prah in umazanijo.

Vrhunsko čiščenje

2200 W motor z največjo sesalno močjo 500 W

Visokoučinkovit protialergijski sistem

HEPA AirSeal in pralni filter HEPA 13

Podeljen pečat kakovosti ECARF za vedno odlične rezultate

Čistoča brez prahu, ki traja

Izjemno velike 4-litrske vrečke s-bag za dolgotrajno zmogljivost

Učinkovito za preproge in pohištvo

Turbo nastavek odstrani 25 % več las in prahu

Enostavno čiščenje tudi okoli pohištva

Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1



Sesalnik z vrečko FC9174/01

Značilnosti Specifikacije

Učinkovito čiščenje

Visokoučinkovit 2200 W motor z največjo

sesalno močjo 500 W za popolno čiščenje.

HEPA AirSeal, filter HEPA 13

Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre

ves vhodni zrak skozi pralni filter HEPA 13 (z

99,95 % filtracijo), preden se izloči iz

sesalnika. Ne more uiti drugam.

Velike 4-litrske vrečke s-bag

Vrečke z veliko prostornino lahko bolje

izkoristite, saj vam jih ni treba tako pogosto

menjati.

Turbo nastavek s krtačo

Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko

čiščenje preprog in hitro odstranjevanje dlak ter

prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje

majhne prašne delce in dlake ter tako

zagotavlja 25 % učinkovitejše čiščenje preprog.

Koleščki nastavka preprečujejo poškodbe v

primeru uporabe na trdih tleh.

Zasnova

Barva: Cesarsko rdeča

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: s-bag

Izpušni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA

13

HEPA AirSeal

Zmogljivost za prah: 4 l

Nastavki

Nastavki: Ozki nastavek, Mali nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na ročaju

Dodaten nastavek: Turbo krtača

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Zmogljivost

Pretok zraka (najv.): 47 l/s

Vhodna moč (IEC): 2000 W

Vhodna moč (najv.): 2200 W

Raven hrupa (Lc IEC): 78 dB

Moč sesanja (najvišja): 500 W

Vakuum (najv.): 34 kPa

Uporabnost

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Kaseta za udobno čiščenje

Cevni spoj: Gumb

Indikator napolnjenosti vrečke

Vrsta cevi: Kovinska lakirana 2-delna

teleskopska cev

Vrsta kolesc: Gumijasta

Območje delovanja: 12 m

Dolžina kabla: 9 m

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 6,3 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 320 x

280 mm
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