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Prijaznejši do okolja
Prihranite 35 % energije z izjemno učinkovitim motorjem HD*
Največja sesalna moč doslej, ki zagotavlja čiščenje brez napora: to je odlika sesalnikov Philips Performer. Nov in
izjemno zmogljiv motor HD porabi do 35 % manj energije in zagotavlja odlično sesalno moč.
Majhna poraba energije, velika zmogljivost
Nov 1250 W motor HD z največjo sesalno močjo 375 W
Manj odpadkov v okolju
Vsaj 60 % plastičnih delov je obnovljivih
Brezskrbno čiščenje
Ergonomsko zasnovan ročaj ComfortControl
Vrhunsko čiščenje trdih tal
Nastavek Super Parquet odstrani 3-krat več lepljive umazanije
Visokoučinkovit protialergijski sistem
HEPA AirSeal in pralni ﬁlter HEPA 13
Podeljen pečat kakovosti ECARF za vedno odlične rezultate

Sesalnik z vrečko

FC9178/01

Značilnosti

Speciﬁkacije

Nov 1250 W motor HD

Nastavek Super Parquet

Zasnova
Barva: Bež siva
Filtriranje
Vrsta vrečke za prah: s-bag
Izpušni ﬁlter: Pralni ﬁlter Ultra Clean Air HEPA
13
HEPA AirSeal
Zmogljivost za prah: 4 l

Visokoučinkovit 1250 W motor HD z največjo
sesalno močjo 375 W omogoča, da porabite 35
% manj energije za enako učinkovito čiščenje.
Ročaj ComfortControl

Nastavek Super Parquet omogoča hitro
čiščenje vseh vrst trdih tal, brez skrbi, da bi jih
poškodovali. Blazinice iz mikrovlaken visoke
vpojnosti in visoka moč sesanja zagotavljajo
odlične rezultate brez uporabe čistilnih
sredstev ali krtač.
HEPA AirSeal, ﬁlter HEPA 13

Uživajte v lažjem čiščenju. Ergonomsko
zasnovan ročaj zmanjšuje obremenitev
zapestja in omogoča preprosto vodenje z eno
roko.

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.

Nastavki
Pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
Shranjevanje nastavkov: Na ročaju
Dodaten nastavek: Nastavek Super Parquet
Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
Delovanje
Pretok zraka (najv.): 39 l/s
Vhodna moč (IEC): 1250 W
Vhodna moč (najv.): 1250 W
Raven hrupa (Lc IEC): 78 dB
Sesalna moč (najv.): 375 W
Vakuum (najv.): 28 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: 6,5 kg
Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 320 x
280 mm
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Philipsov zeleni logotip
S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko
zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste
ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih Philipsovega
prizadevanja za varovanje okolja – energijska
učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,
recikliranje in odlaganje ter zanesljivost
celotno življenjsko dobo.

* *V primerjavi z 2000 W sesalnikom Philips; Philipsove
interne meritve, 2008.

