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Nejvyšší sací výkon*
s 2 000W motorem a 5l kapacitou na prach

S výkonným 2 000W motorem a speciálně navrženou prachovou komorou umožňuje vysavač Philips

PerformerPro kvalitní proudění vzduchu a díky tomu i vysoký sací výkon.* Skvělé výsledky při vysávání!

Vynikající čisticí výsledky

2 000W motor vytváří max. sací výkon 450 W

Revoluční technologie Airflow Max pro mimořádné sání

5l kapacita na prach pro delší čištění

Vysoce efektivní filtrace vzduchu

Mikrofiltr AFS pro čistý vzduch

Sáček s-bag Classic Long Performance zachycuje i jemný prach

Pohodlí

Systém otáčení hadice 360Flex pro bezproblémovou manipulaci

Extra dlouhá rukojeť s regulací vzduchu pro delší dosah



Sáčkový vysavač FC9180/01

Přednosti Specifikace

2000W motor

2 000W motor vytváří max. sací výkon 450 W

pro vynikající výsledky čištění.

Sáček s-bag CLP

Sáček Philips s-bag Classic Long Performance

je vyroben ze tří vrstev kvalitního materiálu,

který se neucpává a zachytí ještě více jemného

prachu. Tato kvalitní filtrace vám zajistí lepší

výsledek úklidu a čistší vzduch u vás doma.

Tato vynikající filtrace vám zajistí lepší

výsledek úklidu a čistší vzduch u vás doma s-

bag CLP byl testován a certifikován nezávislým

institutem pro testování TÜV Rheinland Group

a bylo prokázáno, že vydrží až o 50 % déle než

standardní prachový sáček.

Design

Barva: Modrá Arrol

Výkon

Proud vzduchu (max.): 47 l/s

Příkon (IEC): 1800 W

Příkon (max.): 2000 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 79 dB

Sací výkon (max.): 450 W

Podtlak (max.): 34 kPa

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček S-bag

Výstupní filtr: Mikrofiltr

Filtr motoru: Trojitá vrstva

Kapacita pro prach: 5 L

Použitelnost

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická

trubice

Držadlo: Ergonomická rukojeť s regulací

vzduchu

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední

straně

Indikátor naplnění prachem: Ano

Spojka trubice: Kónický

Pomůcka pro uložení nebo uskladnění: Svisle

a vodorovně

Typ koleček: Pogumovaná

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Akční rádius: 9 m

Délka kabelu: 6 m

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Univerzální hubice

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Malá hubice

Prostor pro příslušenství: Na svorce na trubici

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 5,0 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V):

500 x 310 x 300 mm

* Sací výkon testován v souladu s mezinárodními

standardy IEC 60312-1, testováno externím institutem

pro testování SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH

(společnost Philips Consumer LifeStyle B.V., srpen 2012)
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