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Popolna zmogljivost
Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik PowerPro Active zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji

PowerCyclone 4 in posebnemu nastavku za trda tla. Praznjenje komore za prah je enostavno, brez prašnih

meglic.

Neverjetni rezultati čiščenja

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Izjemno priročen

Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Nastavljiva moč sesanja

Sistem filtra Clean air

Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak



Sesalnik brez vrečke FC9520/09

Značilnosti Specifikacije

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla

Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti

čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!

Tehnologija PowerCyclone 4

Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in

zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje

od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja

v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v

PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega

dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod

zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro

za ločevanje prahu od zraka.

Regulator moči

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro

najprimernejše stopnje sesanja za posamezno

vrsto površine.

Posoda za prah za enostavno praznjenje

Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko

prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice.

Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se

prah nabere na eni strani posode in

enakomerno zdrsne v koš za smeti.

Posebej dolg ergonomski ročaj

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja

priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z

njim sežete dlje in preprosto očistite težje

dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air

Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom

zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar

zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav

zrak.

Zmogljivost

Letna poraba energije: 26,1 kWh

Glasnost: 78 dB

Vhodna moč (IEC): 750 W

Pretok zraka (najv.): 27,8 l/s

Vakuum (najv.): 16,8 kPa

Zasnova

Barva: Čarobno vijolična

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 1,7 L

Izhodni filter: Mikrofilter

Filter motorja: Pralni filter EPA 10

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m

Dolžina kabla: 6 m

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Cevni spoj: Stožčast

Vrsta kolesc: Gumijasta

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek za trda tla

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 6 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 473 x 304 x

301 mm

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir
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