
 

Philips
Bezsáčkový vysavač

Super Parquet

FC9204/01
Profesionální úklid

s vysokou čisticí sílou, která trvá a trvá
Díky nové technologii cyklónového filtru od společnosti Philips přináší bezsáčkový vysavač 
Marathon sací výkon, který trvá. Jeho design a motor o příkonu 2000 W poskytuje ve své 
kategorii velmi vysoký sací výkon a je také nejtišším dostupným bezsáčkovým vysavačem.

Vždy důkladné čištění
• Motor s příkonem 2000 W s maximálním sacím výkonem 350 W
• Vysoce výkonný cyklónový filtr pro dlouhotrvající sací výkon

Snadné čištění dokonce i těsně u nábytku
• Hubice TriActive vyčistí podlahu třemi různými způsoby

Zachytí prach a v něm obsažené alergeny
• Filtr HEPA 12 s 99,5% filtrací prachu

Lépe vyčistí hrubou podlahu
• Hubice Super Parquet odstraňuje 3krát více ulpívajících nečistot
 



 Hubice Tri-Active

Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými 
způsoby v jediném pohybu. Díky dvojitému 
kloubovému spoji a aerodynamicky tvarovanému 
sacímu kanálu se optimalizuje účinnost sací síly. 
Dvoustranné kartáče zametají špínu a prach těsně 
podél nábytku a v těsné blízkosti podlažních lišt, kde 
má prach tendenci se hromadit. A velký otvor na 
konci hubice snadno nasává větší částice, jako jsou 
kousky papíru, svorky na papír, drobky a chomáče.
FC9204/01

Přednosti
• Elektronické ovládání napájení: Ano
Obecné specifikace
• Model: Super Parquet

Příslušenství
• Speciální hubice: Hubice Super Parquet
• Příslušenství: Kartáč, štěrbinová hubice a malá 

hubice
• Prostor pro příslušenství: Spojení

Motor
• Max. příkon: 2000 W
• Příkon IEC:: 1800 W
• Maximální sací výkon: 350 W
• Proud vzduchu: 40 l/s
• Vakuum: 30 kPa

Specifikace vysavače

• Úroveň hluku Lc IEC: 76 dB
• Výstupní filtr: Filtr Super Clean Air HEPA
• Těsnění HEPA: Není k dispozici
• Standardní hubice: Hubice Tri-Active
• Kapacita pro prach: 2 l
• Akční rádius: 12 m
• Délka šňůry: 9 m
• Trubice: Kovová lakovaná teleskopická trubice
• Spojení: Tlačítko
• Pomůcka pro odložení/uskladnění: Odložení
• Držadlo: Horní
• Hmotnost: 7,2 kg
• Materiál koleček: Gumová

Design
• Barva(y): Černá
•

Specifikace
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