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Ολοκληρωμένη απόδοση
Λιγότερη κατανάλωση ρεύματος

Η νέα PowerPro Compact της Philips προσφέρει πλήρη απόδοση καθαρισμού σε όλα τα σκληρά δάπεδα, χάρη στην τεχνολογία

PowerCyclone 4 και το ειδικό πέλμα για σκληρά δάπεδα. Το δοχείο συλλογής σκόνης αδειάζει εύκολα, χωρίς να προκαλεί

σύννεφα σκόνης.

Εξαιρετικός καθαρισμός

Ενεργειακή απόδοση κλάσης A

Απόδοση κατηγορίας Α σε σκληρά δάπεδα

Η τεχνολογία PowerCyclone 4 διαχωρίζει τη σκόνη και τον αέρα με μία κίνηση

Πέλμα για καλύτερο καθαρισμό σε όλα τα σκληρά δάπεδα

Άνεση

Φτάστε σε κάθε γωνία, χάρη στην εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή

Προηγμένο σχέδιο δοχείου συλλογής σκόνης, για εύκολο άδειασμα

Σύστημα φίλτρου Clean Air

Σύστημα φίλτρου EPA10 με AirSeal για υγιεινό αέρα



Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα FC9321/09

Χαρακτηριστικά

Ενεργειακή απόδοση κλάσης A

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για υψηλές

επιδόσεις με ενεργειακή απόδοση κλάσης A.

Κατηγορία Α σε σκληρά δάπεδα

Αυτό το προϊόν επιτυγχάνει απόδοση καθαρισμού

της υψηλότερης κατηγορίας σε σκληρά δάπεδα,

καθαρίζοντας το 100% της σκόνης!

Τεχνολογία PowerCyclone 4

Η τεχνολογία PowerCyclone 4 μεγιστοποιεί τη ροή

του αέρα και την απόδοση, χωρίζοντας τη σκόνη και

τον αέρα με μία κίνηση. Παρέχει εντυπωσιακά

αποτελέσματα καθαρισμού χάρη σε δύο

αποτελεσματικά βήματα: 1) Ο αέρας εισέρχεται

γρήγορα στο PowerCyclone χάρη στην ίσια και λεία

είσοδο. 2) Ο καμπυλωτός αεραγωγός επιταχύνει

γρήγορα τον αέρα προς τα επάνω, στον κυκλωνικό

θάλαμο όπου διαχωρίζεται η σκόνη από τον αέρα.

Πέλμα για σκληρά δάπεδα

Το πέλμα για σκληρά δάπεδα εξασφαλίζει άριστο

καθαρισμό σε όλα τα σκληρά δάπεδα, ιδιαίτερα στο

παρκέ και στα πλακάκια. 1) Η ειδική μαλακή βούρτσα

προστατεύει τα δάπεδα από γρατζουνιές. 2) Ο

σχεδιασμός με τις μαλακές τρίχες διασφαλίζει την

καλύτερη συλλογή σκόνης σε όλα τα σκληρά δάπεδα.

3) Το πέλμα είναι ελαφρύ και διαθέτει ρόδες για

εξαιρετική δυνατότητα ελιγμών σε όλα τα δάπεδα.

Δοχείο σκόνης που αδειάζει εύκολα

Το προηγμένο σχέδιο του δοχείου συλλογής σκόνης

σάς επιτρέπει να πετάτε τη σκόνη χωρίς να

δημιουργείται σύννεφο. Χάρη στο μοναδικό του

σχήμα και τη λεία επιφάνειά του, η σκόνη συλλέγεται

στη μία πλευρά του δοχείου και γλιστρά ομοιόμορφα

στον κάδο συλλογής σκόνης.

Εξαιρετικά μακριά εργονομική λαβή

Λαβή με εργονομικό σχήμα, βολική στη χρήση. Το

μεγάλο μήκος της εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμβέλεια

και σας επιτρέπει να καθαρίζετε τα δυσπρόσιτα

σημεία με ευκολία.

Σύστημα καθαρισμού αέρα EPA10

Το φίλτρο EPA10 και το AirSeal συγκρατούν ακόμα

και τα μικρότερα μόρια σκόνης πριν προλάβει να

εξέλθει ο αέρας, για να ζείτε σε ένα περιβάλλον

χωρίς σκόνη και να αναπνέετε πεντακάθαρο αέρα.
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Προδιαγραφές

Απόδοση

Διαβάθμιση ενεργειακής απόδοσης: A

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 26,5 kW·h

Κλάση καθαρισμού σκληρών δαπέδων: A

Κλάση επανεκπομπής σκόνης: C

Στάθμη ηχητικής ισχύος: 79 dB

Iσχύς εισόδου (IEC): 750 W

Ροή αέρα (μέγ.):

28,4 l/s

Απορρόφηση (μέγ.): 17,4 kPa

Σχεδίαση

Χρώμα: Φωτεινό μπλε

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 1,5 Α

Φίλτρο εξόδου αέρα: Σφουγγάρι

Φίλτρο μοτέρ: Πλενόμενο φίλτρο EPA 10

Χρηστικότητα

Ακτίνα δράσης: 8 μ.

Μήκος καλωδίου: 5 μ.

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τεμαχίων

Σύνδεση σωλήνα: Κωνικό σχήμα

Τύπος τροχών:

Πλαστικό

Λαβή μεταφοράς: Μπροστινό

Πέλματα και εξαρτήματα

Απλό πέλμα: Πέλμα για σκληρά δάπεδα

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Eξάρτημα για

κοιλότητες, Μικρό πέλμα

Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα για σκληρά δάπεδα

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 4,5 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 406 x 285 x

238 χιλιοστά

Βιωσιμότητα

Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί
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