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Najwyższa efektywność dzięki technologii

PowerCyclone 8

Głębokie odkurzanie z nasadką TriActive LED

Odkurzacz Philips PowerPro Ultimate jest wyposażony w wydajny system

cykloniczny, dzięki któremu wyczyścisz każdą powierzchnię — od twardej podłogi

po puszysty dywan. Odkurzacz ma również umieszczone na poziomie podłogi

światła, które pokazują ukryty kurz. A gdy musisz zrobić przerwę w odkurzaniu,

urządzenie wyłącza się.

Doskonała efektywność

Technologia PowerCyclone 8 oddziela kurz od powietrza

Nasadka TriActive LED skutecznie usuwa ukryty kurz

Nasadka CarpetClean do perfekcyjnego odkurzania dywanów

Funkcja automatycznego włączania/wyłączania eliminuje hałas i oszczędza energię

Filtr antyalergiczny wyłapuje ponad 99,9% drobnych cząsteczek kurzu

System filtrujący Allergy H13 wyłapuje ponad 99,9% drobnych cząsteczek kurzu

Nasadka CarpetClean umożliwia dokładne odkurzanie miękkich podłóg

Technologia PowerCyclone 8 oddziela kurz od powietrza

Łatwe i higieniczne opróżnianie pojemnika na kurz

Łatwa obsługa i opróżnianie jedną ręką
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Zalety

Skuteczne odkurzanie cykloniczne

Wyjątkowa technologia PowerCyclone 8

przyspiesza ruch powietrza w górę w komorze

cyklonicznej, oddzielając kurz. Silne wirowanie

zwiększa przepływ powietrza i wydajność,

zapewniając wspaniałe efekty odkurzania.

Nasadka TriActive LED

TriActive LED umożliwia uwidocznienie

ukrytego kurzu dzięki technologii oświetlenia

podłogi. Ta wyjątkowa bezszczotkowa nasadka

o strukturze gumowych listków zapobiega

zaplątywaniu się włosów znajdujących się w

kurzu.

Dokładne odkurzanie

Nasadka CarpetClean idealnie sprawdza się w

najtrudniejszych zadaniach odkurzania

dywanów i zbierania kurzu z miękkich podłóg.

Automatyczne włączanie/wyłączanie

eliminuje hałas

Inteligentna technologia automatycznie

wyłącza odkurzacz, jeśli odkurzanie zostanie

przerwane w celu przesunięcia mebli lub

odebrania telefonu, co eliminuje hałas i

zmniejsza pobór mocy.

Filtr antyalergiczny

Filtr powietrza Clean Air wyłapuje 99,9%

drobnych cząsteczek kurzu — w tym pyłki,

sierść i drobiny kurzu — zaspokajając potrzeby

alergików, a także innych osób wymagających

wyższego poziomu higieny.

Łatwe usuwanie zanieczyszczeń

Ergonomiczny dziobek ułatwia opróżnianie

pojemnika bez ryzyka rozsypania kurzu.

System filtrujący Allergy H13

Całkowicie uszczelniony system filtrujący

wyłapuje ponad 99,9% drobnych cząsteczek

kurzu, takich jak pyłki, roztocza czy sierść

zwierząt, dzięki czemu zaspakaja potrzeby

alergików i innych osób wymagających

wyższego poziomu higieny. Poziom filtracji

odpowiada filtrowi HEPA 13*.

CarpetClean

Nasadka CarpetClean nadaje się idealnie do

perfekcyjnego odkurzania. Sprawdza się w

najtrudniejszych zadaniach odkurzania

dywanów i zapewnia efektywne zbieranie

kurzu z miękkich podłóg.

Skuteczne odkurzanie cykloniczne

Wyjątkowa technologia PowerCyclone 8

zapewnia efektywne odkurzanie w dwóch

niezwykle skutecznych krokach: 1) Powietrze

szybko wpływa do komory PowerCyclone

dzięki specjalnej konstrukcji wlotu. 2)

Zakrzywiony przepust powietrza przyspiesza

jego ruch w komorze cyklonicznej, co

powoduje oddzielanie się kurzu od powietrza.

5-letnia gwarancja

Zarejestruj produkt na stronie

philips.com/welcome w ciągu 3 miesięcy od

zakupu, aby zyskać darmową 5-letnią

gwarancję na silnik.



Odkurzacz bezworkowy FC9932/09

Dane techniczne

Wydajność

Nadmuch (maks.): 27 l/s

Moc wejściowa (IEC): 650 W

Poziom głośności: 75 dB

Podciśnienie (maks.): 17 kPa

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 11 m

Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu

Długość przewodu: 8 m

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Gumowe

Łączenie rury: SmartLock

Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu

Wykończenie

Kolor: Matowy niebieski

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 2.2 L

Filtr wylotowy: Filtr Allergy H13

Filtr silnika: Niezwykle trwały, zmywalny filtr

Poziom filtracji: Poziom HEPA 13**

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Szczotka

i mała nasadka 2 w 1

Dodatkowa nasadka: Nasadka CarpetClean

Standardowa nasadka: Nasadka TriActive LED

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

506 x 310 x 317 mm

Waga produktu: 6,2 kg

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.):

595 x 400 x 352 mm

* Wskaźnik zbierania kurzu w porównaniu z 10 najlepiej

sprzedającymi się w Europie odkurzaczami o mocy

2400 W; badanie przeprowadzone przez zewnętrzny

instytut badawczy zgodnie z normą EN 60312-1/2013

na dywanach; luty/kwiecień 2014

* Allergy H13 to nazwa handlowa i nie należy jej

tłumaczyć na języki lokalne

* Poziomy filtracji są testowane zgodnie z normą

EN60312-1-2017 i odpowiadają filtrowi HEPA 13.

* wyłapywanie 99,9% kurzu na twardych podłogach ze

szczelinami (IEC62885-2).
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