
 

 

Philips SilentStar
Pölypussillinen pölynimuri, 
jossa on SilentSeal-suutin

Eco
SilentSeal-suutin
Pestävä HEPA 13 -suodatin
Animal

FC9306/01
Uudenlainen hiljaisuus

Kova pölylle, hellä korville
Philips SilentStar -pölynimurin ansiosta voit nauttia rentouttavasta, häiriöttömästä 
kotielämästä. Ainutlaatuinen SilentSeal-suutin takaa erinomaisen puhdistustehon hiljaisesti.

Hiljainen, erinomainen imuteho
• Täydellinen teho ja hiljainen ääni SilentSeal-suuttimen ansiosta
• Aerodynaaminen ilmakanava hiljentää käyntiäänen 70 dB:iin

Alhainen virrankulutus, tehokkaat tulokset
• 1250 watin HD-moottori tuottaa 2000 watin tehon*

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä
• HEPA AirSeal -tiivistys ja pestävä HEPA 13 -suodatin

Puhdistaa matot ja huonekalut
• Turbosuutin imee 25 % enemmän karvoja ja nukkaa

Helppo käyttää kaikkialla kotona
• Kaksi kätevää kantokahvaa



 SilentSeal-suutin
SilentSeal-suutin sekä vähentää melua että parantaa 
pölyn ja lian imutehoa. Se on tiivistetty optimaalisesti 
tehokasta ilmankulkua varten, mikä tuottaa parhaan 
mahdollisen puhdistustuloksen - valmistajana 
WesselWerk.

Aerodynaaminen ilmakanava
Ilmakanavaa on virtaviivaistettu ilmavirtauksen 
parantamiseksi ja melun vähentämiseksi. Lisäksi uusi 
moottorin kiinnitys vähentää tärinää.

Uusi 1250 watin HD-moottori
Tehokas 1250 watin HD (High Density) -moottori 
tuottaa 400 watin enimmäisimutehon, joten saat 
2000 watin laitteen puhdistustehon käyttämällä 30 % 
vähemmän energiaa*

HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 13

Tämä Philips-pölynimuri on suunniteltu niin, että 
kaikki ilma kulkee pestävän HEPA 13 -suodattimen 
kautta (suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse 
karkaamaan.

Turboharjasuutin

Turboharjasuuttimen avulla onnistuu niin paksujen 
mattojen perusteellinen imurointi kuin pikainen 
karvojen ja nukan poistaminenkin. Pyörivä harja 
poistaa karvat ja pienet pölyhiukkaset tehokkaasti ja 
puhdistaa matot 25 % aiempaa paremmin. Suuttimen 
pyörät estävät kovien lattiapintojen 
vahingoittumisen.

Kätevät kantokahvat

Tässä pölynimurissa on kaksi kantokahvaa. Kun imuri 
on pyörien päälle, siinä oleva kahva helpottaa imurin 
siirtämistä ja vähentää kumartumisen tarvetta. 
Edessä olevasta kahvasta imuria voi kantaa kätevästi 
pystyasennossa.
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Tekniset tiedot
Muotoilu
• Väri: Valkoinen (Star White)

Suodatus
• Pölypussin tyyppi: S-bag-pölypussi
• Poistosuodatin: Pestävä Ultra Clean Air HEPA 13 -

suodatin
• HEPA AirSeal -tiivistys: KYLLÄ
• Pölykapasiteetti: 3,5 l

Suuttimet ja lisätarvikkeet
• Lisätarvikkeet: Harja, Rakosuutin, Pieni suutin
• Tarvikesäilytys: Kädensijassa
• Lisäsuutin: Turboharjasuutin
• Vakiosuutin: Melua vähentävä SilentSeal-suutin

Performance
• Ilmankierto (enintään): 42 l/s
• Tuloteho (IEC): 1250 W
• Syöttöteho (enintään): 1250 W
• Käyntiääni (Lc IEC): 70 dB
• Imuteho (enintään): 400 W
• Alipaine (enintään): 32 kPa

Ympäristö
• Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
• Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Käytettävyys
• Kantokahva: Päällä ja edessä
• Clean Comfort Cassette: KYLLÄ
• Putkiliitin: Helppo irrottaa
• Pölypussi täynnä -ilmaisin: KYLLÄ
• Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
• Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen 

teleskooppiputki
• Renkaan tyyppi: Kuminen
• Toimintasäde: 11 m
• Johdon pituus: 8 m

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (PxLxK): 500 x 290 x 250 mm
• Tuotteen paino: 6,8 kg
•

* Philipsin sisäinen mittaus; 2010.
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