
 

 

Philips SilentStar
Aspirator cu sac cu duză 
SilentSeal

1250 W
Eco

FC9302/01
Puterea liniştii

Nemilos cu praful, blând cu urechile dvs.
Bucuraţi-vă de o viaţă casnică relaxantă şi liniştită cu Philips SilentStar. Cu duza sa unică 
SilentSeal, acest aspirator oferă o performanţă puternică de curăţare cu zgomot minim.

Zgomot minim, aspirare maximă
• Performanţă optimă și zgomot redus datorită duzei SilentSeal
• Canalul de aer cu formă aerodinamică reduce zgomotul la 70 dB

Consum redus de energie, putere ridicată
• Motor HD de 1250 de waţi care furnizează performanţe de 2000 de waţi*

Sistem eficient împotriva alergenilor
• Etanșare HEPA și filtru HEPA 13 lavabil
• Sigiliul calităţii ECARF pentru rezultate de încredere

Ușor de utilizat în întreaga casă
• Două mânere comode de transport pentru manevrabilitate sporită



 Duză SilentSeal

Duza SilentSeal contribuie la o performanţă optimă 
atât pentru zgomot redus, cât și pentru culegerea 
prafului și a scamelor. Este etanșată optim pentru un 
flux de aer eficient, care are drept rezultat cea mai 
bună performanţă de curăţare - produsă de către 
WesselWerk.

Canal de aer cu formă aerodinamică

Canalul de aer a fost reglat fin pentru a asigura 
alunecarea ușoară a aerului în afară, ceea ce 
minimizează crearea zgomotului. În plus, o suspensie 
specială a motorului reduce vibraţiile.

Noul motor HD de 1250 de waţi
Motorul HD (cu densitate ridicată) de 1250 de waţi 
HD generează putere maximă de aspirare de 400 de 

waţi, ceea ce înseamnă că utilizează 30% mai puţină 
energie cu aceleași rezultate de curăţare ca un aparat 
de 2000 de waţi.*

Etanșare HEPA, filtru HEPA 13

Acest aspirator Philips a fost proiectat astfel încât să 
circule tot aerul preluat prin filtrul lavabil HEPA 13 
(filtrare 99,95%) înainte de a-l elibera. Fără 
compromisuri.

Mânere confortabile pentru transport

Acest aspirator are nu unul, ci două mânere pentru 
transport. Când este pe roţi, în partea superioară se 
află un mâner care vă permite să deplasaţi ușor 
aspiratorul, fără a vă apleca foarte mult. Datorită 
celui de-al doilea mâner de pe partea din faţă a 
aparatului, acesta este ușor de purtat în poziţie 
verticală.
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Specificaţii
Design
• Culoare: Albastru mistic

Filtrare
• Tipul sacului de praf: s-bag
• Filtru de evacuare: Filtru lavabil Ultra Clean Air 

HEPA 13
• HEPA AirSeal
• Capacitate praf: 3,5 l

Duze și accesorii
• Accesorii: Perie, Accesoriu pentru spaţii înguste, 

Duză mică
• Depozitare accesoriu: Mâner
• Duză principală: Duză SilentSeal cu zgomot scăzut

Performanţă
• Flux de aer (max): 42 l/s
• Putere de intrare (IEC): 1250 W
• Putere de intrare (max): 1250 W
• Nivel de zgomot (Lc IEC): 70 dB
• Putere de aspirare (max.): 400 W
• Vid (max): 32 kPa

Durabilitate
• Ambalaj: > 90% materiale reciclate
• Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Comoditate a utilizării
• Mâner pentru transport: Partea superioară și 

frontală
• Casetă igienică pentru praf
• Cuplaj tub: buton
• Indicator pentru sac de praf plin
• Control energie: Parte electronică pe aparat
• Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
• Tip rotativ: Cauciuc
• Rază de acţiune: 11 m
• Lungime cablu: 8 m

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile produsului (L x A x Î): 500 x 290 x 

250 mm
• Greutate produs: 6,8 kg
•

* Măsurare internă Philips; 2010.
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