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Uztver 99,9 %* smalko putekļu
Higiēniska iztukšošana ar vienu roku

Philips putekļsūcējs bez maisiņa 3000 Series – kompakta konstrukcija ar ļoti

augstu veiktspēju. Tīriet visu māju ar baudu, pateicoties PowerCyclone 5

tehnoloģijai un mūsu TriActive uzgalim, kurā ietvertas 3 tīrīšanas funkcijas.

Izcila veiktspēja

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

Savāc 99,9 % putekļu*, nodrošinot efektīvu tīrīšanas veiktspēju

PowerCyclone 5 ilgāk saglabā spēcīgu sūkšanas jaudu

TriActive uzgalis rūpīgai tīrīšanai 3 veidos

Allergy H13 filtru sistēma aiztur > 99,9 % smalko putekļu

Turbo birste ir perfekti piemērota (dzīvnieku) spalvu un pūku tīrīšanai

Tīrīšana bez piepūles

Putekļu tvertne, kas izstrādāta higiēniskai iztukšošanai ar vienu roku

Kompakts un viegls ērtai pārnēsāšanai

Mīkstā birste, kas integrēta rokturī, vienmēr gatava lietošanai

ActiveLock savienojumi viegli pielāgojas jebkuram uzdevumam



Putekļu sūcējs bez maisiņa FC9334/09

Izceltie produkti

Ļoti jaudīgs 900 W motors

Ļoti jaudīgais 900 W motors rada spēcīgu

sūkšanas jaudu pilnīgai tīrīšanai.

Savāc 99,9 % putekļu*

TriActive uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda

nodrošina 99,9 % smalko putekļu uzsūkšanu*.

PowerCyclone 5 tehnoloģija

PowerCyclone 5 tehnoloģija paātrina gaisa

plūsmu cilindriskajā nodalījumā, lai nošķirtu

putekļus no gaisa un ilgāk saglabātu augstu

veiktspēju un spēcīgu sūkšanas jaudu.

TriActive uzgalis

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības

vienlaikus. Īpaši izstrādātā virsma likvidē

putekļus paklāja dziļumā, savukārt lielais

priekšējais atvērums iesūc lielos putekļus.

Gaisa kanāli un birstes abās uzgaļa pusēs

uzsūc putekļus un netīrumus no sienām un

mēbelēm.

Higiēniska putekļu izbēršana

Viegli iztukšojama putekļu tvertne, kas

izstrādāta higiēniskai izbēršanai ar vienu roku,

lai palīdzētu samazināt putekļu mākoni.

Kompakts un viegls

Kompaktā un vieglā konstrukcija padara

uzglabāšanu un pārnēsāšanu vienkāršu.

Iebūvēta birste

Birste ir iebūvēta rokturī, tāpēc tā vienmēr ir

gatava lietošanai uz mēbelēm, plakanām

virsmām un polsterējuma.

Allergy H13 filtrs

Pilnībā noslēgta filtra sistēma aiztur > 99,9 %

smalko putekļu daļiņu, tostarp ziedputekšņus,

mājdzīvnieku spalvas un putekļu ērcītes, un

šādi palīdz cilvēkiem, kuri cieš no alerģijām vai

kuriem ir nepieciešams augstāks higiēnas

līmenis. Filtrācijas līmenis atbilst HEPA 13*.

2018. GADA IF ZELTA DIZAINA BALVA

IF godalgotie produkti un projekti, koncepcijas,

u.c., ko izvēlas zināmi dizaina zīmoli65 gadus

iF DZAINA BALVA tiek uzskatīta par izcila

dizaina kvalitātes noteicēju. IF zīme tiek atzīta

visā pasaulē attiecībā uz izciliem dizaina

pakalpojumiem, un iF DZAINA BALVA ir viena

no nozīmīgākajām balvām pasaules dizaina

industrijā.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Sniegums

Gaisa plūsma (maks.): 27,8 l/s

Ieejas jauda (IEC): 750 W

Motora jauda (maks.): 900 W

Skaņas līmenis: 76 dB

Vakuums (maks.): 16,8 kPa

Lietojamība

Darbības rādiuss: 9 m

Rokturis pārvietošanai: Priekšpuse

Vada garums: 6 m

Caurules tips: Metāla 2-daļīga teleskopiska

caurule

Riteņu veids: Gumijas

Dizains

Krāsa: Opāla zaļš

Filtrēšana

Putekļu ietilpīgums: 1,5 l

Izplūdes filtrs: Allergy H13 filtrs

Motora filtrs: Mazgājams filtrs

Filtrācijas līmenis: HEPA13 līmenis**

Uzgaļi un piederumi

Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās

ievietojams uzgalis, Iebūvēta birste

Piederumu uzglabāšana: Uz caurules

uzspraužami

Papildu uzgalis: Cieto grīdu uzgalis, Turbo

brush

Standarta uzgalis: TriActive uzgalis

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts

papīrs

Svars un izmēri

Produkta izmēri (GxPxA): 410 x 281 x 247 mm

Iepakojuma izmēri (GxPxA): 525 x 320 x

315 mm

Piederumi

Filtra nomaiņas komplekts: FC8010/02

* Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām

spraugām (IEC62885-2).

* *Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar standartu

EN60312-1-2017 un atbilst HEPA 13
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