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FC9264/01 Maximálne pohodlie, minimálna námaha
Vychutnajte si lepšiu polohu a až o 70 % menej zohýnania

Pocíťte uvoľnenie pri lepšom postoji! Tento vysávač zaistí menšie zohýbanie

počas čistenia, čím vám zaistí lepší komfort

Pomáha zabr. zaťaženiu chrbta a zápästí

Jedinečný ergonomický dizajn držadla PostureProtect

Prepínanie ovládacích prvkov bez zohýbania

Ovládacie prvky v rukoväti ovládané prstami

Ľahké manévrovanie

Otočná prípojka hadice pre jednoduchšie manévrovanie

Špičkový sací výkon

2000 W motor generujúci max. sací výkon 375 W

Dosiahnite optim. sací výkon bez námahy

Systém automatického čistenia filtra



bezvreckový vysávač FC9264/01

Hlavné prvky Technické údaje

Držadlo PostureProtect

Patentované držadlo PostureProtect vám

zabezpečí 4 x lepší postoj tela: pomáha

predchádzať zohýbaniu počas vysávania;

podporuje umiestnenie zápästia v pohodlnej

polohe; obidve držadlá zaisťujú jednoduché

manévrovanie; a navyše môžete ovládať

vysávač ľahkým dotykom prstov.

Ovládanie ľahkým dotykom prstov

Tlačidlami na rukoväti môžete vysávač

jednoducho ovládať - bez zohýbania!

Otočná hadicová prípojka

Táto hadica obsahuje otočné prepojenie k

rukoväti, čím umožňuje jednoduchšie

manévrovanie a menšie zaťaženie zápästia.

Vynikajúci čistiaci výkon

Veľmi efektívny 2000 wattový motor

vytvárajúci max. sací výkon 375 W.

Automatické čistenie filtra

Bez námahy uchovajte optimálny sací výkon, a

to len 1 dotykom tlačidla. Tento automatický

systém čistenia filtra očistí filter bez toho, aby

ste sa museli dotknúť prachu.

Výnimočne tichý

Úroveň hlučnosti tohto produktu je vo svojej

kategórií veľmi nízka.

Dizajn

Farba(y): Tmavobaklažánová

Model: AutoClean Animal Care

Materiál: Luxe

Motor

Max. vstupný výkon: 2000 W

IEC vstupný výkon: 1800 W

Max. sací výkon: 375 W

Prietok vzduchu: 37 l/s

Vákuum: 33 kPa

Špecifikácia vysávača

Hladina hlučnosti Lc IEC: 76 dB

Rukoväť: Držadlo PostureProtect

Tesnenie HEPA AirSeal

Elektronické ovládanie výkonu: Áno, na

rukoväti

Cyklónový filter: HEPA 10, Gore-Tex

Výstupný filter: Umývateľný filter HEPA 13

(FC8038)

Kapacita na prach: 1,5S-Vi l

Cyklonické čistenia filtra: Systém AutoClean

Trubica: Hliníková 3-kusová teleskopika

Spojovanie: Upínacie tlačidlo

Dĺžka kábla: 9 m

Rukoväť na prenášanie: Horná časť

Kolieska: Jemná guma

Akčný rádius: 12,5 m

Pomocník pri parkovaní a odkladaní

Hmotnosť: 7,9 kg

Príslušenstvo

Nástavec: Nástavec Tri-Active

Dodatočný nástavec: Turbo kefa

Príslušenstvo: Kefa ,štrbinový nástavec, malý

nástavec

Uskladnenie príslušenstva: V rukoväti

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑01‑16

Verzia: 2.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

