
Aspirator cu sac

Performer

 

EnergyCare

RemoteControl

 
FC9179/01

Pentru un mediu mai sănătos
Economisiţi 35% din energia consumată cu motorul HD

eficient*

Cea mai mare putere de aspirare, având ca rezultat curăţarea fără efort, în aceasta

constă Philips Performer. Noul motor HD foarte eficient utilizează cu până la 35%

mai puţină energie, menţinând o putere de aspirare excelentă.

Consum redus de energie, putere ridicată

Noul motor HD de 1250 de waţi generează o putere de aspirare de 375 de waţi

Mai puţine deşeuri în mediul înconjurător

Cel puţin 60% din masele plastice sunt de durată

Previne oboseala spatelui şi încheieturilor

Mâner unic PostureProtect proiectat ergonomic

Schimbaţi comenzile fără a fi necesar să vă aplecaţi

Control la vârfurile degetelor pe mâner

Sistem eficient împotriva alergenilor

Etanşare HEPA şi filtru HEPA 13 lavabil



Aspirator cu sac FC9179/01

Repere Specificaţii

Noul motor HD de 1250 de waţi

Motorul HD (cu densitate ridicată) foarte

eficient de 1250 de waţi generează o putere

max. de 375 de waţi, ceea ce înseamnă că

utilizaţi cu 35% mai puţină energie fără a

renunţa la rezultatele bune de curăţare.

Mâner PostureProtect

Mânerul patentat PostureProtect vă oferă o

poziţie de 4 ori mai bună: vă ajută să preveniţi

aplecarea în timp ce faceţi curat; vă ajută să vă

menţineţi încheietura mâinii într-o poziţie

confortabilă; ambele mânere fac manevrarea

uşoară; puteţi regla aspiratorul cu comenzi la

vârful degetelor.

Control la vârfurile degetelor

Cu ajutorul butoanelor de pe mâner, puteţi

utiliza aspiratorul cu uşurinţă - fără a vă

apleca!

Duză Tri-Active

Această duză unică are un design aerodinamic

pentru eficienţă maximă la curăţare, perii

laterale pentru îndepărtarea prafului din colţuri

şi locuri curbate şi este dotat cu un orificiu

frontal pentru aspirarea bucăţilor mari. Astfel,

fiecare mişcare va produce imediat rezultate

uimitoare.

Etanşare HEPA, filtru HEPA 13

Acest aspirator a fost proiectat astfel încât să

circule tot aerul preluat prin filtrul HEPA 13

(filtrare 99,95%) înainte de a-l elibera. Fără

compromisuri.

Design

Culoare: Gri-beige

Performanţă

Putere de intrare (max): 1250 W

Putere de intrare (IEC): 1250 W

Putere de aspirare (max.): 375 W

Vid (max): 28 kPa

Flux de aer (max): 39 l/s

Nivel de zgomot (Lc IEC): 76 dB

Filtrare

Capacitate praf: 4 l

Tipul sacului de praf: s-bag

Filtru de evacuare: Filtru lavabil Ultra Clean

Air HEPA 13

Etanşare HEPA

Comoditate a utilizării

Rază de acţiune: 12 m

Tip tub: Tub telescopic din metal emailat, 2

componente

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Indicator pentru sac de praf plin

Casetă igienică pentru praf

Cuplare: buton

Asistenţă pentru aşezare sau depozitare:

Partea din spate şi partea inferioară

Tip rotativ: Cauciuc

Control energie: parte electronică pe mâner

Lungime cablu: 9 m

Duze şi accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Accesorii: Accesoriu pentru spaţii înguste,

Duză mică

Depozitare accesorii: Mâner

Greutate şi dimensiuni

Greutate: 6,5 kg

* Comparat cu aspiratorul Philips de 2000 Waţi;

măsurare internă Philips, 2008.
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