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Didelė siurbiamoji galia su „PowerCyclone 4“

Greitai ir lengvai ištuštinamas

Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys be maišelio dėl „PowerCyclone“

technologijos ir „TriActive+“ antgalio, sukurto taip, kad surinktų kuo daugiau dulkių,

užtikrina geriausius rezultatus. Dulkių talpyklą lengva ištuštinti nesukeliant dulkių

debesies.

Puikiai valo

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

Valymas be pastangų

Pažangus, higieniškai ištuštinamas dulkių surinkimo konteineris

Į rankeną integruotas ir paruoštas naudoti minkštas šepetys

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

„ActiveLock“ jungtys – lengvam kiekvieno valymo pritaikymui

Įvairūs galingumo nustatymai

Švarus oras jūsų namuose

„Super Clean Air“ filtras sulaiko > 99 % dalelių



Dulkių siurblys be maišelio FC9540/91

Ypatybės

Lengva ištuštinti dulkių konteinerį

Dulkių konteineris yra kruopščiai

suprojektuotas taip, kad būtų galima pašalinti

sukauptą purvą nesukeliant dulkių debesies. Jį

galima naudoti viena ranka ir, dėka jo

unikalios formos ir lygaus paviršiaus, galite

lengvai valdyti dulkių konteinerio ištuštinimą.

Integruotas minkštas šepetys

Dulkių siurblys turi visada naudoti paruoštą

minkštą šepetį, patogiai integruotą į prietaiso

rankeną.

Itin ilga ergonomiška rankena

Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti.

Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti

ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

„ActiveLock“ jungtys

„ActiveLock“ jungtys leidžia lengvai uždėti ir

nuimti skirtingus antgalius bei priedus siurbiant

nuo teleskopinio vamzdžio.

Energijos tiekimo valdymas

Pasirinkę norimą galingumo nustatymą, galite

nustatyti optimalią siurbimo galią,

atsižvelgiant į tai, kokį paviršių siurbiate.

Technologija „PowerCyclone 4“

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro

srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus

ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai

užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į

„PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro

įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis

greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę

kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

„TriActive“ antgalis

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu

metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai

sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia

didelius trupinius per didelę priekyje esančią

angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias

dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.

„Super Clean Air“ filtras

„Super Clean Air“ filtras sulaiko > 99 % žalingų

dalelių, tokių kaip žiedadulkės, dulkių erkutės

arba augintinių plaukai. Tad galite mėgautis

švariu ir sveiku oru namuose!
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Specifikacijos

„Performance“

Energijos vartojimo efektyvumo vertinimas: F

Dulkių pralaidumo klasė: B

Kilimų valymo klasė: C

Kietų grindų valymo klasė: D

Oro srovė (maks.): 36,34 l/s

Metinis energijos suvartojimas: 55 kW·h

Įeinanti energija (IEC): 1400 W

Įeinanti energija (maks.): 1500 W

Garso lygis: 79 dB

Siurbimas (maks.): 16,8 kPa

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 9 m

Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje

Maitinimo laido ilgis: 6 m

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Su ratukais: Guma

Vamzdžio sujungimas: ActiveLock

Energijos tiekimo valdymas: Elektronika

aplinkoje

Konstrukcija

Spalva: Sodriai juoda

Filtravimas

Dulkių tūris: 1,7 l

Išmetimo filtras: Mikrofiltras

Variklio filtras: Ypač švarus oras

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Integruotas

šepetys

Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko

Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 473 x 304 x

301 mm

Gaminio svoris: 6 kg
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