
 

Прахосмукачка без

торба

PowerPro Expert

  Енергийна ефективност клас A**

Parquet+

 

FC9723/09

Събира 40% повече прах* за по-добро почистване
Създаден за лесно изхвърляне на праха

Прахосмукачката без торбичка Philips PowerPro Expert постига ново ниво на ефективността при почистване. PowerCyclone 6

и накрайникът TriActiveMax осигуряват изключителни резултати при почистване върху всички подови настилки. Специално

проектираната кофа за прах прави изпразването изключително лесно.

Изключителна ефективност

Клас A енергийна ефективност

Представяне от клас А на твърди подови настилки

PowerCyclone 6 за превъзходно разделяне на прах и въздух

Новият накрайник 3 в 1 TriActiveMax за максимално събиране на прах

Изключително тънък накрайник за твърди подови настилки

Накрайник за оптимално почистване върху всички твърди подови повърхности

Лесно изхвърляне на отпадъците

Подобрен дизайн на отделението за прах за лесно изпразване

Почистване без усилия

Изключително дълготраен миещ се филтър

Лека конструкция за маневреност

Филтрираща система за чист въздух

EPA10 филтрираща система с AirSeal за здравословен въздух
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Акценти

Клас A енергийна ефективност

Тази прахосмукачка е проектирана да постига най-

висока ефективност с клас на енергийна ефективност

A.

Клас А на твърди подови настилки

Този продукт постига най-високия клас на

ефективност при почистване върху твърди подови

настилки. Събира 100% от праха!

PowerCyclone 6

Аеродинамичната конструкция на PowerCyclone 6

свежда до минимум съпротивлението на въздуха и

осигурява изключително представяне при почистване

чрез 3 високоефективни стъпки: 1) Въздухът влиза

бързо в PowerCyclone, благодарение на правия и

гладък входен отвор за въздух. 2) Извитата тръба за

въздух бързо ускорява въздуха нагоре в циклонната

камера. 3) В горния край на циклонната система

перките на изхода ефективно отстраняват праха от

въздуха.

Накрайник TriActiveMax

Накрайникът TriActiveMax с 3 в 1 почистващо

действие идеално приляга към пода за максимално

събиране на прах. 1) Той внимателно разтваря

килима със специално проектираната повърхност, за

да премахне праха в дълбочина. 2) Той всмуква

големите частици с по-големия си отвор отпред. 3)

Той измита праха и замърсяванията в близост до

мебелите и стените с двете си странични четки.

Накрайник за твърди подови настилки DiamondFlex

Изключително тънък накрайник за твърди подови

настилки за маневреност и по-голям обсег.

Изключително тънката конструкция и въртенето на

180 градуса позволяват лесно достигане на тесни

места и под мебели. По-големият преден отвор

събира по-големите парчета.

Лесно изпразване на отделението за прах

Съдът за прах е идеално проектиран за изхвърляне

на праха без усилия. Благодарение на уникалната му

форма и гладката повърхност, прахът се събира от

едната страна на отделението и равномерно се

плъзга към кофата за прах.

Изключително дълготраен миещ се филтър

Пенестият филтър се мие лесно с течаща вода, за

изключително дълго използване.

Лека конструкция

Леката конструкция от само 5,5 кг осигурява чудесна

маневреност.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Представяне

Оценка на енергийната ефективност: A

Консумация на енергия годишно: 27,9 kWh

Клас на почистване на мокет: D

Клас на почистване на твърди подови повърхности:

A

Клас на повторните емисии прах: B

Ниво на силата на звука: 76 dB

Въздушен поток (макс.): 26 л/сек

Вакуум (макс.):

17 kPa

Входна мощност (IEC): 650 W

Употреба

Управление на мощността: Електронно на уреда

Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2

части

Сглобяване на тръбата: SmartLock

Тип на колелата: Гумени

Дръжка за носене: Отгоре и отпред

Радиус на действие:

10 м

Дължина на кабела: 7 м

Дизайн

Цвят: Титанов

Филтриране

Изходящ филтър: Филтър EPA 10

Филтър на мотора: Изключително дълготраен миещ

се филтър

Вместимост за прах: 2 л

Накрайници и принадлежности

Стандартен накрайник: Накрайник TriActiveMax

Допълнителен накрайник: Накрайник DiamondFlex,

Накрайник за твърд под

Приложени аксесоари: Тесен накрайник, "2 в 1"

четка/малък накрайник

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Тегло на продукта: 5,5 кг

Размери на продукта (Д x Ш x В): 505 x 292 x

292 мм

Размери на пакета (Д x Ш x В): 650 x 330 x 310 мм

* Резултати от събирането на прах в сравнение с най-продаваната

прахосмукачка без торбичка в Европа средно при изпитвания,

проведени от външен изпитателен институт в съответствие със

стандарта DIN EN 60312/11/2008 върху килим, февруари/април

2014 г.
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