
 

Máy hút bụi không túi

3000 series

 

1900 W

PowerCyclone 5

Bộ lọc Allergy H13

 

FC9351/01
Sức hút cao hơn* với PowerCyclone 5
Nhỏ gọn và mạnh mẽ

Máy hút bụi không túi Philips Dòng 3000 với kích cỡ  nhỏ gọn, sử dụng công nghệ  PowerCyclone 5

và đầu hút MultiClean cho hiệu suất hút cao giúp bạn vệ  sinh sạch sẽ mọi ngóc ngách bên trong

nhà.

Hiệu suất vượt trội

Động cơ bền bỉ 1900 W tạo ra sức hút mạnh

Công nghệ  PowerCyclone 5 duy trì đượ c hiệu suất cao trong thời gian dài

Đầu hút MultiClean giúp vệ  sinh sạch sẽ mọ i loạ i sàn

Hệ  thống lọc Allergy H13 chặn đượ c >99,9% các hạt bụ i nhỏ

Làm sạch dễ  dàng

Ngăn chứa bụ i đượ c thiết kế để  đổ sạch bụ i hợp vệ  sinh bằng một tay

Thiết kế gọn nhẹ , dễ cầm xách

Bàn chả i mềm đượ c gắn sẵn vào tay cầm, luôn sẵn sàng để  sử dụng

Các khớp nối ActiveLock điều chỉnh dễ dàng theo từng công việc
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Những nét chính

Động cơ bền bỉ 1900 W

Động cơ bền bỉ 1900 W tạo ra sức hút lên tới 370 W

cho kết quả làm sạch kỹ lưỡng.

Công nghệ  PowerCyclone 5

Công nghệ  PowerCyclone 5 tăng nhanh luồng khí trong

khoang hình trụ  để  phân tách bụ i trong không khí và duy

trì đượ c hiệu suất cao và sức hút mạnh trong thời gian

dài hơn.

Đầu hút MultiClean

Đầu hút MultiClean đượ c thiết kế để  hút sát vào mặt

sàn, đảm bảo làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các loạ i sàn.

Đổ sạch bụi vệ  sinh

Ngăn chứa bụ i đượ c thiết kế để  đổ sạch bụ i dễ dàng,

hợp vệ  sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụ i.

Thiết kế gọn nhẹ

Thiết kế gọn nhẹ  để  cầm xách và cất giữ máy hút bụ i

dễ dàng.

Bàn chả i gắn sẵn

Công cụ  bàn chả i quét bụ i đượ c gắn sẵn vào tay cầm

nên luôn sẵn sàng để  sử dụng cho đồ nộ i thất, mặt

phẳng và vỏ bọc nệm.

Bộ lọc Allergy H13

Hệ  thống lọc hoàn toàn khép kín và chặn đượ c >99,9%

các hạt bụ i nhỏ , kể  cả phấn hoa, lông thú nuôi và mạt

bụ i, bảo vệ  những người mắc bệnh dị ứng và đáp ứng

nhu cầu vệ  sinh cao hơn của một số người dùng. Cấp

độ lọc tương đương với HEPA 13**.

Các khớp nối ActiveLock

Khớp nối ActiveLock giúp dễ dàng lắp ghép các phụ

kiện vào ống thu gọn bằng thao tác bật đóng đơn giản.

GIẢI VÀNG THIẾT KẾ iF 2018

Các sản phẩm, dự án, khái niệm và nhiều thể  loạ i khác

giành đượ c giả i thưởng iF đượ c lựa chọn bở i các

chuyên gia hàng đầu trong ngành thiết kế.Trong 65 năm

qua, GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ iF đượ c công nhận là

giả i thưởng đánh giá chuẩn mực nhất về chất lượng

thiết kế vượ t trộ i. Nhãn iF nổ i tiếng toàn cầu như là

chứng nhận cho các dịch vụ  thiết kế nổ i bật và GIẢI

THƯỞNG THIẾT KẾ iF là một trong những giả i thưởng

thiết kế quan trọng nhất trên thế giới.
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Các thông số

Hiệu suất

Luồng khí (tối đa): 37 l/s

Công suất đầu vào (IEC): 1600 W

Công suất đầu vào (tối đa): 1900 W

Mức công suất âm thanh: 82 dB

Công suất hút (tối đa):

370 W

Chân không (tối đa): 33 kPa

Khả năng sử  dụng

Bán kính hoạt động: 9 m

Tay xách: Mặt trước

Chiều dài dây: 6 m

Loại ống: Ống thu gọn 2 phần bằng kim loạ i

Loại bánh xe:

Cao su

Khớp nối ống: ActiveLock

Thiết kế

Màu sắc: Đỏ Monza

Lọc

Dung tích chứa bụi: 1,5 l

Bộ lọc thoát khí: Bộ lọc Allergy H13

Bộ lọc động cơ : Bộ lọc có thể  rửa đượ c

Cấp độ lọc: Cấp HEPA13**

Đầu hút và phụ kiện

Phụ kiện đi kèm: Công cụ  có kẽ hở , Bàn chả i gắn sẵn

Bảo quản phụ kiện: Tai kẹp trên ống

Đầu hút tiêu chuẩn: Đầu hút MultiClean

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 410 x 281

x 247 mm

Trọng lượng của sản phẩm: 4,5 kg

Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao): 525 x 320 x

315 mm

Phụ kiện

Bộ màng lọc thay thế: FC8010/02

* So với PowerPro Compact FC8471/01

* *Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương

với HEPA 13.
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