
 

 

Philips SilentStar
Sáčkový vysavač s hubicí 
SilentSeal

EnergyCare

FC9302
Síla ticha

Neústupný vůči prachu, jemný k uším
Vychutnejte si klidnou a nerušenou pohodu s hubicí Philips SilentStar. Díky této jedinečné 
hubici SilentSeal podává vysavač při úklidu vysoký výkon s minimálním hlukem.

Minimální hluk, maximální sání
• Optimální výkon a nízká hlučnost díky hubici SilentSeal
• Aerodynamický vzduchový kanál snižuje hluk na tichých 70 dB

Nízká spotřeba energie, vysoký výsledný výkon
• 1250W HD motor s výkonem 2000 W*

Vysoce efektivní antialergický systém
• Těsnění HEPA a omyvatelný filtr HEPA 13

Snadné použití v celé domácnosti
• Dvě pohodlná madla k přenášení pro mimořádné pohodlí



 Hubice SilentSeal

Hubice SilentSeal se podílí na optimálním výkonu jak 
nízkou úrovní hluku, tak sběrem prachu a chomáčů. 
Optimální tvar zajišťuje účinné proudění vzduchu 
pro maximálně účinné čištění – inovace od firmy 
WesselWerk.

Aerodynamický vzduchový kanál

Vzduchový kanál byl optimalizován tak, aby vzduch 
mohl hladce proudit ven ze spotřebiče s minimálním 
vytvářením hluku. Navíc bylo vyvinuto zvláštní 
odpružení motoru, které odstraňuje co nejvíce 
vibrací.

Nový 1250W HD motor
Vysoce efektivní 1250W HD (High Density) motor 
vytváří maximální sací výkon 400 W, což znamená 
o 30 % nižší spotřebu energie a stejný čisticí 
výsledek jako při použití 2000W spotřebiče.*

Těsnění HEPA, filtr HEPA 13

Tento vysavač byl navržen tak, aby musel veškerý 
vzduch předtím, než opustí přístroj, projít skrz 
omyvatelný filtr HEPA 13 (99,95% filtrace). Není 
možný žádný únik.

Pohodlná madla k přenášení

Tento vysavač neobsahuje jedno, ale dvě madla pro 
přenášení. Pokud je vysavač na kolečkách, nachází se 
madlo na jeho horní straně, takže s ním můžete 
snadno manipulovat, aniž byste se museli příliš 
ohýbat. Druhé madlo na předku zařízení umožňuje 
pohodlné přenášení vysavače ve svislé poloze.
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Specifikace
Tvar
• Barva: Tajemná modrá

Výkon
• Příkon (max.): 1250 W
• Příkon (IEC): 1250 W
• Sací výkon (max.): 400 W
• Vakuum (max.): 32 kPa
• Proud vzduchu (max.): 42 l/s
• Úroveň hluku (Lc IEC): 70 dB

Filtrace
• Kapacita pro prach: 3,5 l
• Typ prachového sáčku: Sáček S-bag
• Výstupní filtr: Omyvatelný filtr Ultra Clean Air 

HEPA 13
• Vzduchové těsnění HEPA: Ano

Použitelnost
• Akční rádius: 11 m
• Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická 

trubice
• Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
• Indikátor naplnění prachového sáčku: Ano
• Kazeta Clean Comfort: Ano
• Spojení: Tlačítko
• Pomůcka pro uložení nebo uskladnění: Zadní a 

spodní část
• Typ koleček: Pryžová
• Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
• Délka šňůry: 8 m

Hubice a příslušenství
• Příslušenství: Nástavec pro štěrbiny, Malá hubice, 

Kartáč
• Uložení příslušenství: Na rukojeti
• Standardní hubice: Hubice SilentSeal s nízkou 

hlučností

Podpora udržitelného rozvoje
• Uživatelský manuál: 100% recyklovaný papír
• Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (D x Š x V): 

500 x 290 x 250 mm
• Hmotnost: 6,8 kg
•

* Interní měření společnosti Philips, 2010.
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