
Dulkių siurblys be
maišelio
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„HomeCare“

 

FC9232/01 Veikia tvirčiau ir ilgiau
Išsivalantis filtras, be maišelio

Unikali automatino valymo funkcija lengvai išvalys jūsų filtrą be maišelio ir suteiks

optimalią siurbimo galią

Visada optimali valymo galia

Automatinio valymo filtras optimizuoja siurbiamąją galią

Tobulas valymas

2000 W variklis generuoja maks. 400 W siurbimo galią

Itin efektyvi priešalerginė sistema

„HEPA AirSeal“ ir „HEPA 13“ filtras

Lengva valyti net aplink baldus

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija



Dulkių siurblys be maišelio FC9232/01

Ypatybės Specifikacijos

2000 W variklis

Šis dulkių siurblys turi 2000 W variklį su

didžiausia 400 W siurbimo galia, kuri užtikrina

puikius valymo rezultatus.

Automatinio valymo filtras

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.

„HEPA AirSeal“, „HEPA 13“ filtras

Šis „Philips“ dulkių siurblys sukurtas ir

pagamintas taip, kad visas įsiurbiamas oras

prieš jį išpučiant pereitų per plaunamą „HEPA

13“ filtrą (99,95 % filtravimas). Niekas iš jo

neišpučiama!

„TriActive“ antgalis

„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų

grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale

lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo

maksimalų valymo efektyvumą užtikrina

optimizuotas per antgalį einančio oro srautas.

3) Du šoniniai šepečiai gerai nuvalo dulkes ir

nešvarumus ties baldais ir sienomis.

Konstrukcija

Spalva: Perlamutrinė pilka

Filtravimas

Išmetimo filtras: „Ultra Clean Air HEPA 13“

filtras

Filtro tipas: HEPA

„HEPA AirSeal“

Dulkių tūris: 1,5 l

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas

antgalis

Priedų laikymas: Ant rankenos

Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

„Performance“

Oro srovė (maks.): 37 l/s

Įeinanti energija (IEC): 1800 W

Įeinanti energija (maks.): 2000 W

Triukšmo lygis (Lc IEC): 78 dB

Siurbimo galia (maks.): 400 W

Siurbimas (maks.): 33 kPa

Naudojimo trukmė

Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje

Vamzdžio sujungimas: Mygtukas

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų

dalių teleskopinis vamzdis

Su ratukais: Guma

Veikimo spindulys: 12 m

Maitinimo laido ilgis: 9 m

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 7,5 kg
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