
 

Aspirator fără sac

PowerPro Expert

 

900 W

PowerCyclone 8

Filtru antialergic H13

Accesorii incluse

 

FC9729/09

Cea mai mare putere de aspirare cu

PowerCyclone 8*

Filtrul Allergy H13 captează >99,9 %** din praful fin

Aspiratorul Philips fără sac seria 7000 beneficiază de cea mai mare putere de

aspirare a noastră de până acum. Simplifică fără efort curăţarea perfectă cu

tehnologia PowerCyclone 8 şi capul de aspirare TriActive, care realizează 3 acţiuni

optimizate de curăţare dintr-o singură mişcare.

Performanţă superioară

Motor de 900 W pentru putere de aspirare ridicată

Aspirare de 99,9 % a prafului*** pentru rezultate de curăţare superioare

PowerCyclone 8 asigură cea mai ridicată putere de aspirare pentru mai mult timp

Cap de aspirare TriActive pentru acţiune de curăţare temeinică în 3 direcţii

Sistemul filtrului Allergy H13 captează >99,9 % din praful fin

Curăţare fără efort

Accesorii incluse: depozitate confortabil, mereu la îndemână

Funcţie digitală de control al energiei pentru reglarea puterii de aspirare

Recipient pentru praf proiectat pentru golire igienică cu o singură mână

Perie moale integrată în mâner, întotdeauna gata de utilizare
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Repere

Motor de 900 W cu eficienţă ridicată

Motorul de 900 W de înaltă eficienţă cu turaţie

de peste 50.000 RPM generează o putere de

aspirare ridicată, pentru o curăţare superioară,

de fiecare dată. Înregistrează-te pe Philips.com

în termen de 3 luni de la achiziţie, pentru a

primi o garanţie de 5 ani pentru motor.

Aspiră 99,9 % din praf***

Cu capul de aspirare TriActive+ şi puterea de

aspirare extremă poţi aspira praful fin în

proporţie de 99,9 %***.

Tehnologie PowerCyclone 8

Tehnologia PowerCyclone 8 are o acţiune

puternică, turbionară, pentru a maximiza fluxul

de aer şi a permite cea mai mare putere de

aspirare. Fluxul de aer extrem de accelerat din

camera cilindrică separă eficient praful de aer

la > 185 km/h, asigurând putere de aspirare

mai mare pentru mai mult timp, pentru

rezultate de curăţare imaculate.

Cap de aspirare TriActive

Capul de aspirare TriActive efectuează 3

acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare.

Talpa special concepută acţionează în

profunzime pentru a îndepărta praful din

covoare, în timp ce orificiul frontal mare aspiră

resturile mari. Canalele de aer şi periile de pe

ambele părţi ale capului de aspirare aspiră

praful şi murdăria de-a lungul pereţilor sau

pieselor de mobilier.

Accesorii incluse

Accesoriile incluse sunt depozitate confortabil

în compartimentul posterior, pentru a fi mereu

uşor de accesat când ai nevoie de acestea.

Control digital al puterii

Funcţia digitală de control al puterii ajustează

cu uşurinţă puterea de aspirare pentru diverse

sarcini de curăţare, de la podelele dure la

suprafeţele moi de mobilier, cu o simplă

atingere de buton.

Îndepărtare igienică a prafului

Recipientul pentru praf uşor de golit este

proiectat pentru a fi golit igienic folosind o

singură mână, ceea ce ajută la reducerea

formării norilor de praf.

PREMIUL IF PENTRU DESIGN 2018

Produse, proiecte, concepte şi multe altele

premiate IF, selectate de cel mai de renume

nume din design.De 65 de ani, PREMIUL iF

PENTRU DESIGN este recunoscut ca un arbitru

al calităţii pentru design excepţional. Eticheta

iF este recunoscută în toată lumea pentru

serviciile remarcabile de design, iar PREMIUL

iF PENTRU DESIGN este unul dintre cele mai

importante premii de design din lume.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Performanţă

Flux de aer (max): 32,5 l/s

Putere de intrare (max): 900 W

Nivel de zgomot: 67 – 75 dB

Capete de aspirare şi accesorii

Depozitare accesoriu: Încorporat

Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, Cap de aspirare mic, Perie integrată

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare

pentru podele dure

Accesorii suplimentare: Filtru de schimb:

FC8003/01

Design

Culoare: Roşu Monza

Filtrare

Capacitate praf: 2 l

Filtru de evacuare: Filtru antialergic H13

Filtru pentru motor: Filtru lavabil pe viaţă

Nivel de filtrare: Nivel HEPA 13****

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Consum de energie în modul stand-by: <

0,5 W

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Uşurinţă în utilizare

Rază de acţiune: 10 m

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Lungime cablu: 7 m

Control energie: Afişaj electronic

Cuplaj tub: ActiveLock

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Model roţi: Cauciuc

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H):

505x292x292 mm

Greutate produs: 5,5 kg

* putere de aspirare comparativ cu cele mai vândute 10

aspiratoare fără sac de top (> 150 euro) din Germania,

în prima jumătate a lui 2019

* * Performanţa de filtrare este testată conform DIN EN

60312/11/2008.

* ** Aspirare de 99,9 % a prafului de pe pardoseli dure cu

crăpături (IEC62885-2).

* ** Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-

2017 şi sunt echivalente cu HEPA 13.
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