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Maksimum wygody, minimum wysiłku
Wygodna postawa podczas odkurzania, do 70% mniej

schylania

Poczuj ulgę, pracując przy zachowaniu odpowiedniej postawy! Sprzątając z tym

odkurzaczem Philips, nie trzeba się tyle schylać, co zapewnia większy komfort.

Zmniejsza obciążenie pleców/nadgarstków

Wyjątkowy, ergonomiczny uchwyt PostureProtect

Sterowanie bez konieczności schylania

Przyciski sterujące na uchwycie

Manewrowanie bez wysiłku

Obrotowa złączka węża zapewnia większą zwrotność odkurzacza

Doskonała siła ssania

Silnik o mocy 2000 W zapewniający maksymalną moc ssania 375 W

Zawsze optymalna siła czyszczenia

Higieniczny, pół-automatyczny system czyszczenia filtra



Odkurzacz bezworkowy FC9256/01

Zalety Dane techniczne

Uchwyt PostureProtect

Korzystanie z opatentowanego uchwytu

PostureProtect zapewnia cztery razy lepszą

postawę ciała: zmniejsza częstotliwość

schylania podczas sprzątania i podtrzymuje

nadgarstki w wygodnej pozycji. Sterowanie jest

jeszcze wygodniejsze i łatwiejsze dzięki dwóm

uchwytom oraz przyciskom dostępnym w

zasięgu palca.

Obsługa przez naciśnięcie przycisku

Dzięki przyciskom na uchwycie możesz

wygodnie sterować odkurzaczem — bez

schylania!

Obrotowa złączka węża

Obrotowe połączenie węża z uchwytem

zapewnia większą zwrotność i ogranicza

obciążenie nadgarstka.

Doskonała siła czyszczenia

Bardzo wydajny silnik o mocy 2000 W

zapewniający maksymalną moc ssania 375 W.

System czyszczenia filtra

Optymalna siła ssania dzięki możliwości

odetkania filtra bez kontaktu z brudem.

Wyjątkowo ciche działanie

Poziom hałasu tego urządzenia jest bardzo

niski w porównaniu z innymi urządzeniami

tego typu.

Wzornictwo

Kolor: Biały

Materiał: Luxe

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 1,5 L

Filtr wylotowy: Zmywalny filtr Ultra Clean Air

HEPA 13

System czyszczenia filtra: Ręczny system

drgań

Typ filtra: Gore-Tex HEPA 10

Uszczelnienie HEPA AirSeal

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka

mała

Schowek na akcesoria: Na uchwycie

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive

Wydajność

Nadmuch (maks.): 37 l/s

Moc wejściowa (IEC): 1800 W

Moc wejściowa (maks.): 2000 W

Poziom hałasu (Lc IEC): 76 dB

Moc ssania (maks.): 375 W

Podciśnienie (maks.): 33 kPa

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 11 m

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Długość przewodu: 8 m

Łączenie rury: Przycisk

Uchwyt: Uchwyt PostureProtect

Regulacja mocy: Elektroniczna na uchwycie

Typ rury: Metalowa, lakierowana,

dwuczęściowa rura teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Waga i wymiary

Waga produktu: 7,5 kg
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