
 

Philips
Bezvreckový vysávač s 
filtrom AutoClean, ktorý 
optimalizuje sací výkon

Diaľkové ovládanie

FC9229
Dlhodobý vysoký výkon

Samočistiaci filter - nie je potrebné žiadne vrecko

Zakaždým optimálny čistiaci výkon
• Filter AutoClean zlepšuje sací výkon

Dokonalosť v čistení
• 2000 W motor vytvára sací výkon 400 W

Ľahké čistenie dokonca aj okolo nábytku
• Nástavec Tri-Active s jedinečnou účinnosťou 3 v 1

Zachytí prach a alergény a udrží ich vnútri
• Filter Ultra Clean Air HEPA 13, 99,95 % filtrácia

Ovládanie sacieho výkonu na dosah ruky
• Šikovné diaľkové ovládanie na ovládanie sacieho výkonu
 



 Filter AutoClean zlepšujúci sací výkon

Po každom čistení sa jednoduchým stlačením tlačidla 
aktivuje samočistenie, ktoré dôkladne vyklepe prach 
zo záhybov filtra do priestoru na prach. Teraz už 
nebude prietok vzduchu blokovaný prachom vo filtri 
a sací výkon bude takmer rovnaký ako u úplne 
nového produktu.
FC9229/01

Hlavné prvky
• Farba(y): Cisárska červená
•

Všeobecné špecifikácie
• Model: Diaľkové ovládanie

Príslušenstvo
• Špeciálny nástavec: Turbo kefa
• Príslušenstvo: Kefa ,štrbinový nástavec, malý 

nástavec
• Uskladnenie príslušenstva: Mostík

Motor
• Max. vstupný výkon: 2000 W
• IEC vstupný výkon: 1800 W
• Max. sací výkon: 400 W
• Prietok vzduchu: 37 l/s
• Vákuum: 33 kPa

Špecifikácia vysávača
• Infračervené diaľkové ovládanie
• Hladina hlučnosti Lc IEC: 78 dB
• Výstupný filter: Ultra Clean Air HEPA 13
• Bežný nástavec: Nástavec Tri-Active, tmavý
• Kapacita na prach: 1,5 l
• Akčný rádius: 12 m
• Dĺžka kábla: 9 m
• Trubica: Kovová lakovaná teleskopická
• Spojovanie: Tlačidlo
• Pomocník pri parkovaní a odkladaní
• Rukoväť: Horná časť
• Hmotnosť: 7,5 kg
• Materiál koliesok: Guma

Dizajn
Technické údaje
Bezvreckový vysávač s filtrom AutoClean, ktorý optimalizuje sací výkon
Diaľkové ovládanie  

Dátum vydania  
2009-03-06

Verzia: 3.2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

http://www.philips.com

