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PowerPro Ultimate

 
2,2 l, „NanoClean“

„Super Turbo“ šepetys

 

FC9922/09

Išvalo daugiau dulkių nei bet kuris 2 400 W dulkių siurblys*

Dulkių pašalinimas be jokios netvarkos

Naujasis „Philips PowerPro Ultimate“ dulkių siurblys be maišelio pasižymi išskirtine valymo kokybe.

„PowerCyclone 7“ nepriekaištingai atskiria dulkes ir orą. „TriActiveMax“ antgalis puikiai valo visas grindis.

Aukščiausios kokybės efektyvumas

„PowerCyclone 7“ ilgiau išlaiko stipraus siurbimo galią

Universalus antgalis

„Super Turbo“ šepetys, kad ant kilimų neliktų augintinių plaukų

Priešalerginis filtras surenka daugiau nei 99,90 % smulkių dulkių

Dulkių pašalinimas be jokios netvarkos

„NanoClean“ technologija – dulkių pašalinimas be jokios netvarkos

Itin ergonomiška dulkių surinkimo dėžė – kontroliuojamas ištuštinimas

Valymas be pastangų

„ErgoGrip“ nuotolinio valdymo pultas, kad nereiktų pasilenkti norint įjungti ar išjungti

Reguliuojamas, ilgas įrankis sunkiai pasiekiamoms vietoms

Ilgas įrankis sunkiai pasiekiamoms vietoms
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Ypatybės

„PowerCyclone 7“

„PowerCyclone 7“ aerodinaminio dizaino

technologija sumažina oro pasipriešinimą ir

užtikrina geriausius valymo rezultatus 3

veiksmingais etapais: 1) oras greitai patenka į

„PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro

įleidimo angos; 2) lenktas ortakis padidina

greitį ir nukreipia orą aukštyn į cikloninę

kamerą; 3) ciklono viršuje oro išleidimo mentės

veiksmingai nuo oro atskiria dulkes.

„TriActiveMax“ antgalis

„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie

grindų ir surenka visas dulkes atlikdamas 3

valymo veiksmus vienu metu: 1) specialaus

dizaino pado plokštelė švelniai praskleidžia

kilimo medžiagą ir pašalina įsiskverbusius

nešvarumus; 2) per didelę angą priekyje

įtraukiamos didesnės dalelės; 3) šoniniai

šepečiai puikiai išvalo pagal grindjuostes.

„Super Turbo“ šepetys

„Super Turbo“ šepetys puikiai surenka plaukus

nuo kiliminės dangos.

Priešalerginis filtras

Specialiai sukurtas nuo alergijų kenčiantiems

žmonėms ir tiems žmonėms, kuriems reikia

didesnės higienos.

„NanoClean“ technologija

Nauja pažangi technologija neleidžia

susidaryti įprastam dulkių debesiui. Nauja

pažangi technologija neleidžia susidaryti

įprastam dulkių debesiui. Dulkės surenkamos

dulkių dėžės apačioje ir nelieka ore. Atidarius

dulkių surinkimo dėžę nebus įprasto dulkių

debesies.

Itin ergonomiška dulkių surinkimo dėžė

Dulkių surinkimo dėžės šonas yra piltuvėlio

formos. Dėl to galite ištuštinti dulkes jų

nepaskleisdami.

„ErgoGrip“ nuotolinio valdymo pultas

Dėl „ErgoGrip“ nuotolinio valdymo pulto

antgalį lengva valdyti net ankštose erdvėse.

Integruotas nuotolinio valdymo pultas leidžia

didinti ir mažinti siurbimo galingumą ir net

išjungti dulkių siurblį.

5 metų garantija

Užsiregistruokite philips.com/welcome per 3

mėnesius nuo prekės įsigijimo ir mėgaukitės 5

metų variklio garantija nemokamai!

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

„Performance“

Garso lygis: 75 dB

Oro srovė (maks.): 27 l/s

Siurbimas (maks.): 17 kPa

Įeinanti energija (IEC): 650 W

Konstrukcija

Spalva: Ryški varinė

Filtravimas

Išmetimo filtras: HEPA13 filtras

Variklio filtras: Ilgai naudojamas plaunamas

filtras

Dulkių tūris: 2,2 l

Naudojimo trukmė

Energijos tiekimo valdymas: Nuotolinis

valdymas

Vamzdžio tipas: Aliuminis 2 dalių teleskopinis

vamzdis

Vamzdžio sujungimas: SmartLock

Su ratukais: Guma

Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje

Veikimo spindulys: 11 m

Maitinimo laido ilgis: 8 m

Antgaliai ir priedai

Standartinis antgalis: „TriActiveMax“ antgalis

Papildomas antgalis: Antgalis kietoms

grindims, „Super Turbo“ šepetys

Pridėti priedai: Siauras įrankis, „Du viename“

šepetys / mažas antgalis

Papildomi priedai: Nuotolinis valdymas

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Pakuotės matmenys (I x P x A): 595 x 400 x

352 mm

Gaminio matmenys (IxPxA): 506 x 310 x

317 mm

Gaminio svoris: 6,2 kg

* Dulkių susiurbimo rezultatai lyginami su 10

populiariausių Europoje 2 400 W dulkių siurblių, gauti

išoriniam bandymų institutui atlikus tyrimą pagal EN

60312-1/2013 ant kilimo dangos 2014 m. vasario–

balandžio mėn.
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