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pölynimuri

Kaukosäädin
Super Parquet -suutin

FC9177/01
Kaikkien aikojen suurin imuteho

500 W:n imuteho tekee siivouksesta helppoa
FC917x-sarjan pölynimureiden keskeisin etu on, että niiden ainutlaatuisen imutehon ansiosta 
siivous on todella vaivatonta. Lisäksi pölynimureissa on hygieeninen suodatin ja kätevä 
pölypussin poistojärjestelmä, joten niiden avulla pääset eroon kaikesta pölystä ja liasta.

Ylivoimainen siivousteho
• 2200 watin moottori tuottaa enintään 500 watin imutehon

Pitkäkestoinen pölynkeräys
• XXL-kokoinen 4 litran S-bag-pölypussi lisää tehokkuutta

Imutehon kätevä säätö
• Imutehoa voi säätää kätevällä kaukosäätimellä

Tehokkaaseen lattioiden puhdistukseen
• Parkettisuutin poistaa tarttunutta likaa 3 kertaa tehokkaammin

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä
• Kolmen toiminnon Tri-Active-suutin
 



 Tehokasta puhdistusta

2200 watin moottori tuottaa enintään 500 watin 
imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen

XXL-kokoinen 4 litran S-bag

Erittäin tilavaa pölypussia ei tarvitse vaihtaa usein.

Kätevä kaukosäädin

Kätevällä kaukosäätimellä muutat imutehoa 
kumartelematta.

Tehokas parkettisuutin

Super Parquet -suuttimen avulla saat kovat 
lattiapinnat erittäin puhtaiksi yhdellä vedolla 
vahingoittamatta niitä. Imukykyisten 
mikrokuitutyynyjen ja imutehon ansiosta lattiat 
puhdistuvat ilman puhdistusaineita tai harjoja.

Tri-Active-suutin

Aerodynaaminen muotoilu huipputehokkaaseen 
siivoukseen! Suuttimen harjat poistavat pölyn 
nurkista ja seinän vierustoilta, ja etuosan aukko imee 
suuretkin roskat. Näkyviä tuloksia jo yhdellä vedolla.

HEPA AirSeal -tiivistys + HEPA 13 -
suodatin

Tämä pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma 
kulkee pestävän HEPA 13 -suodattimen kautta 
(suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse 
karkaamaan.
FC9177/01

Tekniset tiedot
Muotoilu
• Malli: Kaukosäädöllinen Super-parketti
• Väri(t): Syvä jade

Moottori
• Enimmäissyöttöteho: 2200 W
• IEC:n mukainen syöttöteho: 2000 W
• Maksimi-imuteho: 500 W
• Ilmanvirtaus: 47,0 l/s
• Imu: 34,0 kPa

Pölynimurin tiedot
• Käyntiääni Lc IEC: 78 dB
• Elektroninen tehonsäätö: Kyllä, kahvassa
• Poistosuodatin: Pestävä HEPA 13 -suodatin 

(FC8038)
• Pölypussin tyyppi: S-bag (FC8021)
• Pölypussi täynnä -ilmaisin
• Putki: Teleskooppiputki lakattua metallia
• HEPA AirSeal -tiivistys
• Pölypussin tilavuus: 4 l
• Johto: Nappiliitin
• Clean Comfort Cassette
• Kantokahva: Päällä ja edessä
• Johdon pituus: 9 m
• Pyörät: Kumipyörät
• Toimintasäde: 12 m
• Tauko- ja säilytyspidikkeet: 78
• Paino: 6,3 kg

Lisätarvikkeet
• Suutin: Tri-Active-suutin
• Lisäsuutin: Tehokas parkettisuutin
• Lisätarvikkeet: 3 pikkusuutinta
• Tarvikesäilytys: Kädensijassa
•
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