
 

 

Philips
Vysavač se sáčkem

Dálkový ovladač
Super Parquet

FC9177/01
Dosud nejvyšší sací výkon

Sací výkon 500 wattů pro snadné čištění
Dosud nejvyšší sací výkon umožňující snadný úklid: to vše nabízí řada FC917x. 
V kombinaci s hygienickým filtrem a snadným systémem pro výměnu prachových sáčků 
se řada FC917x postará o veškerý prach a špínu.

Dokonalé čištění
• Motor o příkonu 2200 W vytváří max. sací výkon 500 W

Vysávání prachu po delší dobu
• XXL 4litrový sáček S-bag pro dlouhotrvající výkon

Ovládání sací síly dotekem prstů
• Praktický dálkový ovladač umožňuje měnit sací výkon

Vynikající čištění pevných podlah
• Hubice Super Parquet odstraňuje 3krát více ulpívajících nečistot

Snadné čištění dokonce i blízko nábytku
• Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí tři v jednom



 Výkonné čištění

Vysoce účinný motor o příkonu 2200 W vytváří 
max. sací výkon 500 W, který zajistí dokonalé 
výsledky čištění.

XXL 4litrový sáček S-bag

Velká kapacita tohoto sáčku umožňuje jeho 
optimální využití a vy tak nemusíte sáček vyměňovat 
příliš často.

Praktický dálkový ovladač

Praktický dálkový ovladač umožňující změnit sací 
výkon konečky prstů a bez ohýbání.

Hubice Super Parquet

Hubice Super Parquet umožňuje skutečně vyčistit 
všechny druhy pevných podlah najednou, aniž byste 
je poškodili. Pomocí absorpční kapacity polštářků 
z mikrovlákna v kombinaci se sacím výkonem 
vysavače dosáhnete maximálních výsledků bez 
čisticích prostředků a kartáčů.

Hubice Tri-Active

Tato jedinečná hubice má aerodynamický tvar 
zajišťující maximální účinnost, obsahuje boční 
kartáče, které odstraňují prach z rohů a zakřivených 
míst, a má přední otvor, který vysává velké kousky. 
Takže každým tahem dosáhnete okamžitého čistého 
výsledku.

Těsnění HEPA, filtr HEPA 13

Tento vysavač byl navržen tak, aby musel veškerý 
vzduch předtím, než opustí přístroj, projít skrz 
omyvatelný filtr HEPA 13 (99,95% filtrace). Není 
možný žádný únik.
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Specifikace
Design
• Model: Super Parquet s dálkovým ovladačem
• Barva(y): Tmavě zelená

Motor
• Max. příkon: 2200 W
• Příkon IEC:: 2000 W
• Maximální sací výkon: 500 W
• Proud vzduchu: 47,0 l/s
• Vakuum: 34,0 kPa

Specifikace vysavače
• Úroveň hluku Lc IEC: 78 dB
• Elektronické ovládání napájení: Ano, na rukojeti
• Výstupní filtr: Omyvatelný filtr HEPA 13 (FC8038)
• Typ prachového sáčku: Sáček s-bag (FC8021)
• Indikátor naplnění prachového sáčku: Ano
• Trubice: Kovová lakovaná teleskopická trubice
• Těsnění HEPA: Ano
• Kapacita prachového sáčku: 4 l
• Spojení: Spojení pomocí tlačítka
• Kazeta Clean Comfort: Ano
• Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
• Délka šňůry: 9 m
• Kolečka: Pogumovaná kolečka
• Akční rádius: 12 m
• Pomůcky pro ukládání: 78
• Hmotnost: 6,3 kg

Příslušenství
• Hubice: Hubice Tri-Active
• Přídavná hubice: Hubice Super Parquet
• Příslušenství: Kartáč, štěrbina a malá hubice
• Prostor pro příslušenství: Na rukojeti
•
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