
 

Philips
Dulkių siurblys be maišelio 
su „AutoClean“ filtru 
padidina siurbiamąją galią

Nuotolinis valdymas

FC9229
Veikia tvirčiau ir ilgiau

Išsivalantis filtras, be maišelio

Visada optimali valymo galia
• Automatinio valymo filtras optimizuoja siurbiamąją galią

Tobulas valymas
• 2000 W variklis, pasižymintis 400 W siurbiamąja galia

Lengva valyti net aplink baldus
• Trijų padėčių antgalis su unikaliu „trys viename“ veikimu

Viduje sulaiko dulkes ir alergenus
• „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras, 99,95% filtravimo sistema

Siurbiamoji galia valdoma jūsų pirštų galiukais
• Patogus nuotolinis valdymas siurbiamajai galiai keisti
 



 „AutoClean“ filtras optimizuoja 
siurbiamąją galią

Kiekvieną kartą atlikus valymą, paprastu mygtuko 
paspaudimu įjungiamas barškėjimas, dėl kurio dulkės 
nuo filtro klosčių kruopščiai nukratomos į dulkių 
surinkimo dėžę. Dabar oro srovė nebeblokuojama 
dulkių filtre, ir siurbimo galia yra beveik tokia pati, 
kaip ir naujame filtre.
FC9229/01

Ypatybės
• IR nuotolinis valdymas
Bendrosios specifikacijos
• Modelis: Nuotolinis valdymas

Priedai
• Specialus antgalis: „Turbo“ šepečio antgalis
• Priedai: Šepetys, siauras ir mažas antgalis
• Priedų laikymas: Sujungimas

Variklis
• Didžiausia įėjimo galia: 2000 W
• IEC įėjimo galia: 1800 W
• Didžiausia siurbiamoji galia: 400 W
• Oro srovė: 37 l/s
• Siurbimas dulkių siurbliu: 33 kPa

Dulkių siurblio specifikacijos

• Triukšmo lygis Lc IEC: 78 dB
• Išėjimo filtras: „Ultra Clean Air HEPA 13“
• Standartinis antgalis: Trijų padėčių antgalis, tamsus
• Dulkių tūris: 1,5 l
• Veikimo spindulys: 12 m
• Laido ilgis: 9 m
• Vamzdis: Metalinis poliruotas teleskopinis
• Sujungimas: Mygtukas
• Pastatymo / laikymo pagalba
• Rankena: Viršus
• Svoris: 7,5 kg
• Ratai: Guma

Konstrukcija
• Spalva (-os): Skaisčiai raudona
•
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