
 

Aspirator fără sac

PowerPro Ultimate

 
Aspirare de 99,9 % a prafului

750 W

Filtru antialergic H13

 

FC9932/09

Performanţă maximă cu PowerCyclone 8
Curăţare în profunzime cu TriActive LED

Philips PowerPro Ultimate duce la următorul nivel sistemul nostru ciclonic puternic,

pentru rezultate de curăţare perfecte, obţinute uşor, de la pardoseli dure şi până la

covoare groase. Luminile de la nivelul podelei scot la iveală praful ascuns. În plus,

când ai nevoie de o pauză, aspiratorul se opreşte şi te aşteaptă.

Performanţă superioară

Tehnologia PowerCyclone 8 separă praful de aer

Capul de aspirare cu LED TriActive scoate la iveală şi curăţă praful ascuns

Cap de aspirare CarpetClean pentru curăţarea în profunzime a covoarelor

Pornirea/oprirea automată reduce zgomotul şi economiseşte energie

Filtrul anti-alergeni captează 99,9 % din praful fin

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

CarpetClean pentru curăţare eficientă pe podele moi

Tehnologia PowerCyclone 8 separă praful de aer

Elimină praful fără murdărie

Complet manevrabil şi uşor de golit cu o mână
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Repere

Acţiune ciclonică puternică

Tehnologia exclusivă PowerCyclone 8

accelerează aerul în compartimentul ciclonic

pentru a separa praful. Acţiunea turbionară

puternică creşte la maximum fluxul de aer şi

performanţa pentru rezultate remarcabile de

curăţare.

LED-ul TriActive luminează locurile greu

accesibile

LED-ul TriActive exclusiv scoate la iveală

praful ascuns datorită tehnologiei lămpii de

podea. Clapele unice din cauciuc menţin capul

de aspirare lipsit de păr încurcat.

Curăţare în profunzime

Foloseşte capul de aspirare CarpetClean

pentru a curăţa în profunzime cele mai dificile

covoare şi a îndepărta praful de pe pardoselile

moi.

Pornirea/oprirea automată reduce zgomotul

Tehnologia inteligentă opreşte automat

aspiratorul dacă faci o pauză pentru a muta

mobila sau a răspunde la telefon, reducând

zgomotul şi consumul de energie.

Filtru anti-alergeni

Sistemul nostru de filtrare a aerului captează

99,9 % din praful fin – inclusiv polen, păr de

animale şi acarieni – pentru persoanele care

suferă de alergii şi oricine îşi doreşte un nivel

mai ridicat de igienă.

Eliminare uşoară a prafului

Conceput cu o formă ergonomică a gurii de

golire, recipientul pentru praf poate fi golit uşor

fără împrăştierea murdăriei.

Sistem de filtru antialergic H13

Sistemul de filtrare cu etanşare perfectă

captează >99,9 % dintre particulele de praf fin

– inclusiv polen, păr de animale şi acarieni –

pentru persoanele care suferă de alergii şi

pentru oricine îşi doreşte un nivel mai ridicat

de igienă. Nivelul de filtrare este echivalent cu

HEPA 13*.

CarpetClean

CarpetClean este ideal pentru curăţarea în

profunzime, fiind adecvat pentru cele mai

dificile curăţări de covoare şi realizând o

extragere eficientă a prafului de pe podelele

moi.

Acţiune ciclonică puternică

Tehnologia exclusivă PowerCyclone 8

accelerează aerul în compartimentul ciclonic

pentru a separa praful. Acţiunea turbionară

puternică creşte la maximum fluxul de aer şi

performanţa pentru rezultate remarcabile de

curăţare.

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!
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Specificaţii

Performanţă

Flux de aer (max): 27 l/s

Putere de intrare (IEC): 650 W

Nivel de zgomot: 75 dB

Vid (max): 17 kPa

Uşurinţă în utilizare

Rază de acţiune: 11 m

Mâner pentru transport: Partea superioară şi

frontală

Lungime cablu: 8 m

Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese

Model roţi: Cauciuc

Cuplaj tub: SmartLock

Control energie: Afişaj electronic

Design

Culoare: Albastru denim

Filtrare

Capacitate praf: 2,2 l

Filtru de evacuare: Filtru antialergic H13

Filtru pentru motor: Filtru lavabil pe viaţă

Nivel de filtrare: Nivel HEPA13**

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 curăţarea covoarelor

Duză principală: Cap de aspirare TriActive LED

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

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

x 317 mm

Greutate produs: 6,2 kg

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

400 x 352 mm

* 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

* „Allergy H13” este un nume comercial şi nu trebuie

tradus în limba locală

* Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-

2017 şi sunt echivalente cu HEPA 13.

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

crăpături (IEC62885-2).
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