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Profesjonalne sprzątanie
Stała, duża moc sprzątania

Nowa technologia Cyclone Filter firmy Philips sprawia, że odkurzacz bezworkowy

Marathon ma wyjątkowo trwałą moc ssania. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom

oraz silnikowi o mocy 2000 W odkurzacz ten cechuje się bardzo wysoką mocą

ssania w porównaniu do innych produktów w tej klasie.

Nieustannie dokładne rezultaty czyszczenia

Silnik o mocy 2000 W zapewniający maksymalną moc ssania 350 W

Filtr cyklonowy o wysokiej wydajności zapewnia dużą moc ssania

Bardzo wydajny system antyalergiczny

Uszczelnienie HEPA AirSeal i filtr HEPA 13

Łatwe sprzątanie podłóg wokół mebli

Nasadka TriActive o wyjątkowym, potrójnym działaniu

Długi wąż zapewnia wygodne czyszczenie

Odkurzanie większej powierzchni mniejszym nakładem pracy

System czyszczenia filtra

Ręczne czyszczenie filtra



Odkurzacz bezworkowy FC9210/01

Zalety Dane techniczne

Cichy silnik o dużej mocy

Silnik odkurzacza Marathon o mocy 2000 W

wytwarza większą maksymalną moc ssania niż

jakikolwiek odkurzacz podobnego typu.

Jednocześnie, dzięki nowoczesnym

rozwiązaniom, jest on także niezwykle cichym

odkurzaczem.

Uszczeln. HEPA AirSeal, filtr HEPA 13

Odkurzacz firmy Philips został zaprojektowany

tak, aby całe zassane powietrze przechodziło

przez zmywalny filtr HEPA 13 (pochłaniający

99,95% kurzu), zanim zostanie wydmuchane.

Pochłania cały kurz.

Nasadka TriActive

Dzięki nasadce TriActive jednym ruchem

odkurzacza można wyczyścić podłogę na 3

różne sposoby: 1) Większy otwór na końcu

nasadki z łatwością zasysa większe cząsteczki.

2) Zoptymalizowany przepływ powietrza w

nasadce zapewnia maksymalną efektywność

sprzątania. 3) Dwie szczotki boczne zamiatają

kurz i zabrudzenia wzdłuż krawędzi mebli i

ścian.

Wzornictwo

Kolor: Czarny

Filtracja

Filtr wylotowy: Zmywalny filtr Ultra Clean Air

HEPA 13

Uszczelnienie HEPA AirSeal

Pojemność pojemnika na kurz: 2 L

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka

mała

Schowek na akcesoria: Na uchwycie

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Wydajność

Nadmuch (maks.): 40 l/s

Moc wejściowa (IEC): 1800 W

Moc wejściowa (maks.): 2000 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 76 dB

Moc ssania (maks.): 350 W

Podciśnienie (maks.): 30 kPa

Parametry użytkowe

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Łączenie rury: Przycisk

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Typ rury: Metalowa, lakierowana,

dwuczęściowa rura teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Zasięg działania: 10 m

Długość przewodu: 7 m

Waga i wymiary

Waga produktu: 7,2 kg
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