
Ηλεκτρική σκούπα

χωρίς σακούλα

5000 Series

 

900 W

PowerCyclone 7

Φίλτρο Allergy H13

Πέλμα TriActive+

 
FC9553/09

50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
Παγιδεύει πάνω από το 99,9 της ψιλής σκόνης*

Η ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα, σειράς 5000 της Philips επιτυγχάνει μέγιστα

αποτελέσματα βαθύ καθαρισμού με ελάχιστη προσπάθεια χάρη στην τεχνολογία

PowerCyclone 7 και το πέλμα TriActive+ με 3 βελτιστοποιημένες δράσεις καθαρισμού σε ένα

εξάρτημα.

Υψηλή απόδοση

Μοτέρ 900 W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Απορρόφηση σκόνης 99,9%** για υψηλά αποτελέσματα καθαρισμού

Το PowerCyclone 7 προσφέρει υψηλή απορροφητική ισχύ για μεγαλύτερο διάστημα

Πέλμα TriActive+ για εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα δάπεδα

Λειτουργία ελέγχου ισχύος για προσαρμογή της ισχύς απορρόφησης

Το σύστημα του φίλτρου Allergy H13* αιχμαλωτίζει πάνω από το 99,9% της ψιλής σκόνης

Καθάρισμα χωρίς μεγάλη προσπάθεια

Μικρός σχεδιασμός με μπροστινή και επάνω λαβή για εύκολη μεταφορά

Δοχείο σκόνης σχεδιασμένο για υγιεινό άδειασμα με το ένα χέρι

Μαλακή βούρτσα ενσωματωμένη στη λαβή και πέλμα για έπιπλα

Μαλακό προστατευτικό και ρόδες από καουτσούκ για την προστασία των επίπλων
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Χαρακτηριστικά

Υψηλής απόδοσης μοτέρ 900 W

Υψηλής απόδοσης μοτέρ 900 W με πάνω από 50.000

RPM, που παράγει μεγάλη απορροφητική ισχύ για

βαθύ καθαρισμό κάθε φορά. Εγγραφείτε στη

διεύθυνση Philips.com εντός 3 μηνών από την

ημερομηνία αγοράς για να απολαύσετε 5 χρόνια

δωρεάν εγγύηση για το μοτέρ.

Απορρόφηση σκόνης 99,9%**

Το πέλμα TriActive+ και η συνεχής, υψηλή

απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να

απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης**.

Τεχνολογία PowerCyclone 7

Η τεχνολογία PowerCyclone 7 διαθέτει αεροδυναμική

σχεδίαση για ελαχιστοποίηση της αντίστασης του

αέρα και συνεχή, υψηλή απορροφητική ισχύ.

Εξαιρετικά γρήγορη ροή αέρα μέσα στον κυλινδρικό

θάλαμο, ενώ οι μοναδικές λεπίδες εξόδου κόβουν

αποτελεσματικά τη σκόνη από τον αέρα.

Πέλμα TriActive+

Το πέλμα TriActive+ χρησιμοποιεί 3 δράσεις

καθαρισμού ταυτόχρονα. Διαθέτει μεγαλύτερο

άνοιγμα στο μπροστινό μέρος για απορρόφηση

μεγαλύτερων υπολειμμάτων, ενώ η ειδικά

σχεδιασμένη πλάκα αφαιρεί τη σκόνη σε βάθος από

τα χαλιά. Οι αεραγωγοί και οι βούρτσες και στις δύο

πλευρές του πέλματος μαζεύουν τη σκόνη και τη

βρωμιά κατά μήκος τοίχων ή επίπλων.

Έλεγχος ισχύος

Η λειτουργία ελέγχου ισχύος ρυθμίζει εύκολα την

απορρόφηση για διαφορετικές εργασίες καθαρισμού,

από σκληρά δάπεδα μέχρι μαλακά υφάσματα

επιπλώσεων.

Λεπτό και ελαφρύ

Ο ελαφρύς σχεδιασμός μικρού μεγέθους εξασφαλίζει

εύκολη αποθήκευση και ανύψωση της ηλεκτρικής

σκούπας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μπροστινές

και επάνω λαβές για εύκολη μεταφορά.

Υγιεινή απόρριψη της σκόνης

Το δοχείο σκόνης που αδειάζει εύκολα είναι

σχεδιασμένο για υγιεινή απόρριψη με το ένα χέρι,

συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των σύννεφων

σκόνης.

Βούρτσα και πέλμα για έπιπλα

Το εξάρτημα βούρτσας ξεσκονίσματος είναι

ενσωματωμένο στη λαβή, έτσι ώστε να μπορείτε να

το χρησιμοποιείτε σε έπιπλα, επίπεδες επιφάνειες

και ταπετσαρίες. Το πέλμα για έπιπλα είναι

σχεδιασμένο για τον καλύτερο καθαρισμό των

μαλακών υφασμάτων επιπλώσεων, όπως μαξιλάρια,

καναπέδες και πολυθρόνες, ακόμα και για την

αφαίρεση των τριχών των κατοικίδιων.

5 χρόνια εγγύηση

Εγγραφείτε στη διεύθυνση philips.com/welcome εντός

3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για να

απολαύσετε 5 χρόνια εγγύηση για το μοτέρ δωρεάν!

Σχεδιάστηκε στην Ευρώπη

Κατασκευάστηκε με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας

της Philips.
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Προδιαγραφές

Απόδοση

Iσχύς εισόδου (IEC): 899 W

Στάθμη ηχητικής ισχύος: 71-77 dB

Iσχύς εισόδου (μέγ.): 900 W

Χρηστικότητα

Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής

Ακτίνα δράσης: 9 μ.

Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά

Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας

2 τεμαχίων

Σύνδεση σωλήνα:

ActiveLock

Τύπος τροχών: Καουτσούκ

Σχεδίαση

Χρώμα: Λαμπερό λευκό

Φιλτράρισμα

Χωρητικότητα σκόνης: 1,5 Α

Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο Allergy H13

Φίλτρο μοτέρ: Πλενόμενο φίλτρο

Επίπεδο φιλτραρίσματος: Επίπεδο HEPA 13***

Πέλματα και εξαρτήματα

Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive+

Πρόσθετο πέλμα: Πέλμα για έπιπλα, Πέλμα για

σκληρά δάπεδα

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Eξάρτημα για

κοιλότητες, Ενσωματωμένη βούρτσα

Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Ενσωματωμένο

κλιπ στο σωλήνα

Βιωσιμότητα

Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος προϊόντος: 4,5 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 412 x 280 x 280 χιλ.

Αξεσουάρ

Κιτ αντικατάστασης φίλτρου: FC8010/02

* απορροφητική ισχύς συγκριτικά με την PowerPro Active που

πουλήθηκε το 2019 και έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το IEC 60312. Η

απόδοση φίλτρου έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το DIN EN

60312/11/2008.

* *Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες

(IEC62885-2).

* **Τα επίπεδα φιλτραρίσματος ελέγχονται σύμφωνα με το

EN60312-1-2017 και αντιστοιχούν στο HEPA 13.
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