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Profesionálne čistenie
S vysokým čistiacim výkonom, ktorý trvá a trvá

Vďaka novej unikátnej cyklónovej filtračnej technológii od spoločnosti Philips

poskytuje bezvreckový vysávač Marathon trvalý sací výkon. Jeho efektívny dizajn a

2200 W motor poskytujú najvyšší sací výkon vo svojej kategórií.

Dôkladné výsledky čistenia po celú dobu

2200 wattový motor generujúci max. sací výkon 400 W

Vysokovýkonný cyklónový filter pre stály sací výkon

Vysokoúčinný antialergický systém

Filter Ultra Clean Air HEPA 13 s 99,95 % filtráciou

Ľahké čistenie dokonca aj v okolí nábytku

Hubica TriActive s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Extra dlhý dosah pre pohodlné vysávanie

11 m dosah pre jednoduchšie upratovanie a menej námahy

Systém čistenia filtra

Čistenie filtra manuálne



Bezvreckový vysávač FC9205/01

Hlavné prvky Technické údaje

Stály sací výkon

Vďaka cyklónovej filtračnej technológii dokáže

vysávač Marathon udržiavať rovnakú úroveň

sacieho výkonu po celý čas, zatiaľ čo

štandardné vysávače rýchlo strácajú sací

výkon, keď sa ich vrecko na prach a filter

zanesie.

2200 W motor generujúci max. 400 W

2200 wattový motor generujúci max. sací

výkon 400 W

Hubica Tri-Active

Hubica 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.

11 m dosah

Vysávač značky Philips s mimoriadne dlhým

dosahom vám poskytne viac pohodlia pri

vysávaní.

Manuálne čistenie filtra

Čistenie filtra manuálne

Filter Ultra Clean Air HEPA 13

Filter Ultra Clean Air HEPA 13 zachytí

minimálne 99,95 % prachu, čím zabezpečí

čisté prostredie bez alergénov.

Dizajn

Farba: Šťavnato červená

Filtrácia

Výstupný filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13

Kapacita na prach: 2 l

Tesnenie HEPA AirSeal: áno

Hubice a príslušenstvo

Pribalené príslušenstvo: Štrbinový nástavec,

Malá hubica

Uskladnenie príslušenstva: Na rukoväti

Bežná hubica: Hubica Tri-Active

Výkon

Prietok vzduchu (max): 42 l/s

Príkon (IEC): 2000 W

Vstupný výkon (max): 2 200 W

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 78 dB

Sací výkon (max): 400 W

Vákuum (max): 33 kPa

Použiteľnosť

Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu

Pripojenie trubice: Tlačidlo

Ovládanie výkonu: Elektronicky na zariadení

Typ trubice: Kovová lakovaná 2-dielna

teleskopická trubica

Typ koliesok: Guma

Akčný rádius: 11 m

Dĺžka kábla: 8 m

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 7.2 kg
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