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Didelė siurbiamoji galia su galingu varikliu

Patvarus ir patikimas dizainas

Galingai valykite ir lengvai prižiūrėkite su „Philips“ 2000 serijos siurbliu be

maišelio. Kaskart džiaukitės puikiais valymo rezultatais su „PowerCyclone 4“

technologija ir universaliu antgaliu, skirtu įvairioms grindims.

Aukščiausios kokybės efektyvumas

850 W variklis – didelė siurbimo galia

99,9 % dulkių surinkimas* – kruopštus valymas

Su „PowerCyclone 4“ galingai veikia ilgiau

Universalus antgalis kruopščiam valymui

„Super Clean Air“ filtro sistema sulaiko > 99 %** dalelių

Sukurta ir pagaminta Nyderlanduose

Valymas be pastangų

Higieniškai viena ranka ištuštinama dulkių konteineris

Kompaktiškas ir lengvas, kad būtų lengva nešti

Ilgas 9 metrų atstumas, tad pasieksite toliau neišjungdami iš elektros lizdo

Integruotas priedas: patogiai laikomas, visada po ranka
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Ypatybės

Labai našus 850 W variklis

Didelio našumo 850 W variklis pasižymi

didele siurbimo galia, kad puikiai valytų.

99,9 % dulkių surinkimas

Su universaliu antgaliu ir didele siurbimo galia

užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių*.

Technologija „PowerCyclone 4“

„PowerCyclone 4“ technologija pagreitina oro

srautą cilindrinėje kameroje, kad atskirtų

dulkes nuo oro ir ilgiau išlaikytų stipresnį

veikimą.

Universalus antgalis

Universalų antgalį galite lengvai reguliuoti

kojiniu pedalu, kad optimaliai naudotumėte

ant kietų grindų ir kilimų.

Lengva ištuštinti dulkių konteinerį

Lengvai ištuštinamas dulkių konteineris

sukonstruotas taip, kad higieniškai

ištuštintumėte viena ranka ir nesukaltumėte

dulkių debesies.

Kompaktiška ir lengva

Kompaktiškas ir lengvas dizainas, kad būtų

lengva dulkių siurblį nešti ir sandėliuoti.

Ilgas 9 metrų atstumas

Atstumas nuo kištuko iki antgalio yra 9 metrai,

todėl ilgiau naudosite neišjungdami iš elektros

lizdo.

Patogus integruotas priedas

Plyšių antgalis integruotas dulkių siurblyje, tad

jį lengvai pasieksite ir naudosite bet kada

prireikus.

„Super Clean Air“ filtras

„Super Clean Air“ filtro sistema sulaiko > 99

%** mažų dulkių dalelių ir išleidžia švaresnį orą

namuose.

Kokybė, kuria galite pasitikėti

Sukurta ir pagaminta Nyderlanduose, teikiama

nemokama 2 metų garantija. Užregistruokite

siurblį internetu pas mus!

 



Dulkių siurblys be maišelio XB2122/09

Specifikacijos

„Performance“

Įeinanti energija (IEC): 750 W

Įeinanti energija (maks.): 850 W

Garso lygis: 77 dB

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 9 m

Nešimo rankena: Priekis

Maitinimo laido ilgis: 6 m

Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių

teleskopinis vamzdis

Su ratukais: Plastikas

Vamzdžio sujungimas: Kūginis

Konstrukcija

Spalva: Balta „Arctic White“ ir mėlyna „Sky

Blue“

Filtravimas

Dulkių tūris: 1,3 l

Išmetimo filtras: „Super Clean Air“ filtras

Variklio filtras: Plaunamas filtras

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Siauras įrankis

Standartinis antgalis: Universalus antgalis

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 408 x 265 x

239 mm

Gaminio svoris: 4 kg

Priedai

Filtro keitimo rinkinys: XV1220

* 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su

siaurais įrankiais (IEC62885-2).

* * Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir

atitinka HEPA12.
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