
Vysávač s vreckom

PerformerPro

 

2000 W

Hubica na parkety

 
FC9185/01

Najvyšší sací výkon aj pri plnšom vrecku*
vďaka 2000 W motoru a 5 l kapacite na prach

Vďaka svojmu výkonnému 2000 W motoru a špeciálne navrhnutej komore na prach udržuje vysávač Philips

PerformerPro vysoký prietok vzduchu a vytvára najvyšší sací výkon. Poskytuje skvelé výsledky pri vysávaní aj pri

plnšom vrecku na prach!*

Vynikajúce výsledky čistenia

2000 W motor s maximálnym sacím výkonom 450 W

Špeciálne navrhnutá 5 l komora na prach pre extrémne výkonné satie

Nástavec TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Vysoko účinná filtrácia vzduchu

Mikrofilter AFS pre čistý vzduch

Vrecko s-bag Ultra Long Performance zachytí ešte viac jemného prachu

Ochrana parketových podláh pred poškriabaním

Špeciálna hubica na parkety s jemnými kefovými štetinami

Vybavenie a vlastnosti

Hadica s kĺbom 360Flex pre plynulé manévrovanie

Pripojenie SmartLock na jednoduché prispôsobenie akémukoľvek čisteniu

Extra dlhá rukoväť s reguláciou vzduchu pre ešte dlhší dosah



Vysávač s vreckom FC9185/01

Hlavné prvky Technické údaje

2000 W motor

2000 W motor vytvára maximálny sací výkon

450 W pre vynikajúce výsledky vysávania.

5 l kapacita na prach

Špeciálne navrhnutá 5 l komora na prach

maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu

sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a

umožňuje dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj

keď sa vrecko zapĺňa.

Nástavec Tri-Active

Nástavec TriActive vyčistí vašu podlahu 3

rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší

otvor na špičke nástavca ľahko nasaje aj väčšie

častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku

vzduchu cez nástavec dosahuje pri vysávaní

maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú

prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.

Hubica na parkety

Už žiadne riziko poškriabania vďaka tejto

hubici s jemnými kefovými štetinami,

špeciálne navrhnutej na dôkladné čistenie

pevných podláh.

Vrecko s-bag Ultra Long Performance

Vrecko Philips s-bag Ultra Long Performance je

vyrobené z piatich vrstiev vysoko kvalitného

materiálu, ktorý sa neupcháva a zachytí aj ten

najjemnejší prach. Vďaka tejto špičkovej filtrácii

dosiahnete lepšie výsledky pri vysávaní a čistý

vzduch vo vašej domácnosti. Viacvrstvová

filtrácia tiež zachová vysoký sací výkon

vysávača počas celej životnosti vrecka. Vrecko

ULP bolo testované a certifikované nezávislým

inštitútom TÜV Rheinland Group a testy

preukázali až o 80 % dlhšiu životnosť v

porovnaní s bežnými vreckami.

Dizajn

Farba: Tmavá čierna

Výkonný

Prietok vzduchu (max): 47 l/s

Príkon (IEC): 1800 W

Vstupný výkon (max): 2000 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 79 dB

Sací výkon (max): 450 W

Vákuum (max): 34 kPa

Filtrácia

Typ prachového vrecka: Vrecko s-bag Ultra

Long Performance

Výstupný filter: Mikro filter

Filter motora: Trojvrstvový

Kapacita na prach: 5 l

Použiteľnosť

Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická

trubica

Rukoväť: Ergonomická rukoväť s reguláciou

vzduchu

Rukoväť na prenášanie: Na vrchu a vpredu

Indikátor plného vrecka: áno

Pripojenie trubice: SmartLock

Pomocník pri parkovaní a ukladaní: Vertikálne

a horizontálne

Typ koliesok: Guma

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Akčný rádius: 9 m

Dĺžka kábla: 6 m

Nástavce a príslušenstvo

Bežný nástavec: Nástavec Tri-Active

Dodatočný nástavec: Hubica na tvrdé podlahy

Príslušenstvo: Štrbinová hubica, Malý

nástavec

Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na

trubici

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 5,0 kg

Rozmery produktu (D x Š x V): 500 x 310 x

300 mm

* Sací výkon testovaný v súlade s medzinárodnou

normou IEC 60312-1, testované externým skúšobným

inštitútom SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips

Consumer LifeStyle B.V., august 2012)
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