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Επαγγελματικός καθαρισμός

με μεγάλη καθαριστική ισχύ και μεγάλη διάρκεια
Χάρη στο κυκλωνικό φίλτρο νέας τεχνολογίας της Philips, η σκούπα Marathon χωρίς σακούλα 

προσφέρει απορροφητική ισχύ που διαρκεί. Ο αποδοτικός σχεδιασμός της και το μοτέρ των 

2000W παρέχουν τη μέγιστη δυνατή απορροφητική ισχύ στην κατηγορία της, ενώ είναι η πιο 

αθόρυβη σκούπα χωρίς σακούλα της αγοράς.

Βαθύ καθάρισμα σε κάθε χρήση
• Μοτέρ 2000W που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 350W
• Κυκλωνικό φίλτρο υψηλής απόδοσης για ισχύ απορρόφησης που διαρκεί

Εύκολο καθάρισμα ακόμα και γύρω από έπιπλα
• Το πέλμα Tri-Active καθαρίζει το δάπεδο με τρεις διαφορετικούς τρόπους

Παγιδεύει σκόνη και αλλεργιογόνες ουσίες στο εσωτερικό
• Φίλτρο HEPA 12 με 99,5% φιλτράρισμα της σκόνης
 



 Πέλμα Tri-Active
Το πέλμα Tri-Active καθαρίζει το δάπεδο με τρεις 
διαφορετικούς τρόπους σε μία μόνο κίνηση. Χάρη 
στη διπλή άρθρωση και το αεροδυναμικής 
σχεδίασης κανάλι απορρόφησης, δε χάνεται 
πολύτιμη ισχύς απορρόφησης. Δύο πλευρικές 
βούρτσες μαζεύουν τη σκόνη και τη βρωμιά κατά 
μήκος των επίπλων και των σοβατεπί όπου 
συνήθως συσσωρεύεται σκόνη. Και το 
μεγαλύτερο άνοιγμα στο άκρο του πέλματος 
ρουφάει εύκολα μεγαλύτερα σωματίδια όπως 
κομματάκια χαρτιού, συνδετήρες, ψίχουλα και 
χνούδι.
FC9200/01

Χαρακτηριστικά
• Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 76 dB •
Γενικές προδιαγραφές
• Μοντέλο: Όλα τα πατώματα

Αξεσουάρ
• Αξεσουάρ: Βούρτσα, πέλμα για στενές 
κοιλότητες και μικρό πέλμα

• Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Σύνδεση

Μοτέρ
• Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 2000 W
• Απορροφητική ισχύς IEC: 1800 W
• Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 350 W
• Ροή αέρα: 40 l/s
• Σκούπα: 30 kPa

Προδιαγραφές ηλεκτρικής σκούπας
• Έλεγχος ηλεκτρονικής δύναμης

• Φίλτρο εξαγωγής: Super Clean Air HEPA
• HEPA AirSeal: NA
• Απλό πέλμα: Πέλμα Tri-Active
• Χωρητικότητα σκόνης: 2 l
• Ακτίνα δράσης: 10 μ.
• Μήκος καλωδίου: 7 μ.
• Σωλήνας: Μεταλλικός λακαρισμένος 
τηλεσκοπικός σωλήνας

• Σύνδεση: Κουμπί
• Βοηθητικός μηχανισμός παρκαρίσματος / 
αποθήκευσης: Παρκάρισμα

• Λαβή: Επάνω
• Βάρος: 7,2 κ.
• Υλικό ρόδας: Καουτσούκ

Σχεδιασμός
• Χρώμα(τα): Μαύρο
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
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