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Suur imemisjõudlus ja võimas mootor
Vastupidav ja usaldusväärne disain

Philipsi 2000 seeria tolmukotita tolmuimeja pakub võimast puhastust ja lihtsat

hooldust. Nautige iga kord suurepäraseid puhastustulemusi – seda tänu

PoweCyclone 4 tehnoloogiale ja mitmeotstarbelisele otsakule, mis sobib mis

tahes põrandatüübile.

Parim jõudlus

850 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

99,9% tolmu eemaldamine* suurepäraseks sügavpuhastamiseks

PowerCyclone 4 tagab kauem kestva suure jõudluse

Mitmeotstarbeline otsak põhjalikuks puhastamiseks

Õhufilter Super Clean Air püüab kinni üle 99%** osakestest

Hollandis välja töötatud ja disainitud

Pingutuseta puhastamine

Tolmukamber, mis võimaldab ühe käega hügieenilist tühjendamist

Kompaktne ja kerge disain, mis tagab lihtsa transpordi

Pikk 9-meetrine kasutusulatus ilma pistikut vooluvõrgust eemaldamata

Integreeritud tarvik: mugavalt paigutatud, alati käepärast
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Esiletõstetud tooted

Ülitõhus 850 W mootor

Ülitõhus 850 W mootor tagab suure

imemisvõimsuse ja seeläbi ka põhjaliku

koristamise.

99,9% tolmu eemaldamine

Mitmeotstarbeline otsak ja suur

imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu

eemaldamise*.

PowerCyclone 4 tehnoloogia

PowerCyclone 4 tehnoloogia kiirendab

silindrilise kambri õhuvoolu, et eraldada tolmu

õhust ning hoida suuremat võimsust kauem.

Mitmeotstarbeline otsak

Mitmeotstarbelist otsakut saab jalapedaali abil

hõlpsalt reguleerida, et seda saaks kõva

põranda või vaiba jaoks optimaalselt kasutada.

Lihtsalt tühjendatav tolmukamber

Kergesti tühjendatav tolmukamber võimaldab

ühe käega hügieenilist tühjendamist ja aitab

ennetada tolmupilve teket.

Kompaktne ja kerge

Kompaktne ja kerge disain tagab, et

tolmuimeja hoiustamine ja transportimine

oleks lihtne.

Pikk 9-meetrine kasutusulatus

9-meetrine ulatus pistikust otsakuni võimaldab

pikemat kasutamist ilma pistikupesast lahti

ühendamata.

Käepärane integreeritud tarvik

Piluotsak on integreeritud vaakumiga, nii et

see on hõlpsasti kättesaadav kasutamaks alati,

kui vaja.

Filter Super Clean Air

Õhufilter Super Clean Air püüab kinni üle

99%** väikestest tolmuosakestest, lastes teie

koju puhtama õhu.

Kvaliteet, mida võite usaldada

Hollandis disainitud ja välja töötatud, tasuta

kaheaastane garantii. Registreerige oma

tolmuimeja veebi kaudu meie juures.

 



Tolmukotita tolmuimeja XB2122/09

Spetsifikatsioon

Jõudlus

Sisendvõimsus (IEC): 750 W

Sisendvõimsus (max): 850 W

Helitugevus: 77 dB

Kasutatavus

Tegevusraadius: 9 m

Kandesang: Eesmine

Juhtme pikkus: 6 m

Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskooptoru

Ratta tüüp: Plast

Toruliitmik: Kooniline

Disain

Värvus: valge Arctic White ja sinine Sky Blue

Filtreerimine

Tolmumaht: 1,3 l

Väljalaskefilter: Filter Super Clean Air

Mootorifilter: Pestav filter

Otsakud ja tarvikud

Komplekti kuuluvad tarvikud: Piluotsak

Tavaline otsak: Mitmeotstarbeline otsak

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (p x l x k): 408 × 265 ×

239 mm

Toote kaal: 4 kg

Tarvikud

Filtri vahetamise komplekt: XV1220

* 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt

otsakute abil (IEC62885-2).

* * Filtreerimistasemeid kontrollitakse kooskõlas

standardiga EN 60312-1-2017 ja need vastavad EPA 12

nõuetele.
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