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Performanță maximă cu tehnologia

PowerCyclone

Elimină praful fără murdărie

Noul aspirator fără sac Philips PowerPro Ultimate asigură performanţe superioare

de curăţare. PowerCyclone 7 asigură separarea excepţională a prafului de aer.

Capul de aspirare TriActiveMax oferă performanţe excelente pe toate tipurile de

podele.

Performanţă superioară

PowerCyclone 7 menţine o putere mare de aspirare mai mult timp

Cap de aspirare multifuncţional

Cap de aspirare pentru suprafeţe dure TriActive Z pentru praf şi firimituri

Filtrul antialergic captează peste 99,90 % din praful fin

Elimină praful fără murdărie

Tehnologie NanoClean pentru eliminarea prafului fără murdărie

Compartiment ergonomic pentru praf pentru golire controlată

Curăţare fără efort

Telecomandă ErgoGrip astfel încât nu mai trebuie să te apleci pentru a porni şi opri

aspiratorul

Accesoriu reglabil şi foarte lung pentru locuri greu accesibile
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Repere

PowerCyclone 7

Construcţia aerodinamică a PowerCyclone 7

minimizează rezistenţa la aer şi asigură

rezultate excepţionale de curăţare prin 3 etape

deosebit de eficiente: 1) Aerul intră rapid în

PowerCyclone graţie orificiului de admisie aer

drept şi lin. 2) Circuitul curbat de aer

direcţionează rapid aerul în sus în

compartimentul ciclonic. 3) În partea de sus a

filtrului ciclonic, lamelele de evacuare

îndepărtează eficient praful din aer.

Cap de aspirare TriActiveMax

Capul de aspirare TriActive acoperă perfect

podeaua şi execută 3 acţiuni dintr-o singură

mişcare pentru o curăţare perfectă: 1) O talpă

specială desface fibrele din covor pentru a

îndepărta praful din profunzime. 2)

Deschizătura mare din faţă adună particule

mari. 3) Periile laterale asigură curăţarea

perfectă de-a lungul plintelor.

Cap de aspirare pentru suprafeţe dure

TriActive Z

Capul de aspirare pentru suprafeţe dure

TriActive Z elimină tot praful şi firimiturile dintr-

o mişcare. Forma unică de Z ghidează praful şi

firimiturile mai mari către canalul de aspirare

fără a le împinge înainte. Canalele laterale

curăţă perfect de-a lungul plintelor. Acum nu

trebuie să mai ridici capul de aspirare pentru a

aspira firimiturile mai mari şi pentru a asigura

curăţarea excepţională a suprafeţelor dure.

Filtru anti-alergeni

Conceput să îndeplinească nevoile specifice

ale persoanelor care suferă de alergii şi, mai

general, ale persoanelor care îşi doresc un

nivel mai ridicat de igienă.

Tehnologie NanoClean

Noua tehnologie inovatoare este special

dezvoltată pentru a preveni obişnuiţii nori de

praf. Praful se aşază în partea de jos a

compartimentului şi nu rămâne în aer. La

deschiderea compartimentului, nu se vor forma

nori de praf.

Compartiment ergonomic pentru praf

Partea laterală a compartimentului pentru praf

are forma unei guri de scurgere. Aceasta ajută

la golirea compartimentului într-o manieră

controlată fără împrăştierea prafului.

Telecomandă ErgoGrip

Telecomanda ErgoGrip ajută la manipularea

uşoară a capului de aspirare în spaţii înguste.

Telecomanda integrată facilitează creşterea şi

reducerea puterii sau chiar oprirea

aspiratorului.

Acces foarte extins

Accesoriul pentru curăţarea zonelor greu

accesibile te ajută să cureţi rafurile de sus sau

partea superioară a dulapurilor cu o perie

reglabilă pentru performanţă precisă.

5 ani garanţie

Înregistrează-te pe philips.com/welcome în

termen de 3 luni de la achiziţie pentru a

beneficia gratuit de 5 ani de garanţie pentru

motor!

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.



Aspirator fără sac FC9921/09

Specificaţii

Performanţă

Nivel de zgomot: 75 dB

Flux de aer (max): 27 l/s

Vid (max): 17 kPa

Putere de intrare (IEC): 650 W

Design

Culoare: Titan

Uşurinţă în utilizare

Tip tub: Tub telescopic de aluminiu 2-P

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Control energie: Telecomandă

Cuplaj tub: SmartLock

Model roţi: Cauciuc

Rază de acţiune: 11 m

Lungime cablu: 8 m

Filtrare

Filtru de evacuare: Filtru HEPA13

Filtru pentru motor: Filtru lavabil pe viaţă

Capacitate praf: 2,2 l

Capete de aspirare şi accesorii

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spaţii

înguste, 2-în-1 perie/cap de aspirare mic

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare

pentru podele dure, Cap de aspirare TriActive Z

Duză principală: Cap de aspirare TriActiveMax

Accesorii suplimentare: Telecomandă

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 595 x

400 x 352 mm

Dimensiunile produsului (L x l x H): 506 x 310

x 317 mm

Greutate produs: 6,2 kg

* Rezultatele aspirării prafului în comparaţie cu cel mai

bine vândute 10 aspiratoare de 2400 W din Europa,

testat extern, conf. cu EN 60312-1/2013, feb/apr 2014
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