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Duża moc ssania dzięki silnikowi o dużej mocy

Trwała konstrukcja, której możesz zaufać

Odkurzacz bezworkowy Philips z serii 2000 zapewnia skuteczne czyszczenie i

łatwą konserwację. Uzyskaj wysoką skuteczność sprzątania za każdym razem

dzięki technologii PowerCyclone 4 i uniwersalnej nasadce do każdego typu

podłogi.

Doskonała efektywność

Silnik o mocy 850 W generujący dużą moc ssania

Wyłapywanie 99,9% kurzu* zapewnia wysoką skuteczność odkurzania

Technologia PowerCyclone 4 utrzymuje wysoką wydajność na dłużej

Uniwersalna nasadka zapewnia dokładne odkurzanie

System filtra Super Clean Air wyłapuje ponad 99%** cząsteczek

Opracowany i zaprojektowany w Holandii

Sprzątanie bez wysiłku

Pojemnik na kurz umożliwia higieniczne opróżnianie przy użyciu jednej ręki

Mała i lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie

Przewód o długości 9 m umożliwia odkurzanie w bardziej oddalonych miejscach bez

przełączania wtyczki

Dołączone akcesorium: wygodne przechowywanie, zawsze pod ręką
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Zalety

Wysokowydajny silnik o mocy 850 W

Wysokowydajny silnik o mocy 850 W generuje

dużą moc ssania, co gwarantuje wysoką

skuteczność odkurzania.

Wyłapywanie 99,9% kurzu

Uniwersalna nasadka i duża moc ssania

zapewniają usuwanie 99,9% drobnego kurzu*.

Technologia PowerCyclone 4

Technologia PowerCyclone 4 przyspiesza

przepływ powietrza w komorze cylindrycznej,

oddzielając kurz od powietrza i utrzymując

wysoką wydajność przez dłuższy czas.

Uniwersalna nasadka

Uniwersalną nasadkę można łatwo dostosować

przy pomocy pedału i korzystać z niej na

twardych podłogach lub dywanach.

Łatwe opróżnianie pojemnika na kurz

Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz został

zaprojektowany z myślą o higienicznym

opróżnianiu przy użyciu jednej ręki, co

pozwala ograniczyć powstawanie chmury pyłu.

Mały i lekki

Dzięki małej i lekkiej konstrukcji

przechowywanie i przenoszenie odkurzacza

jest łatwe.

Przewód o długości 9 m

Przewód o długości 9 m od wtyczki do nasadki

pozwala na dłuższe użytkowanie bez

konieczności odłączania.

Wygodne przechowywanie akcesorium w

urządzeniu

Szczelinówkę można przechowywać w

odkurzaczu, aby zawsze była łatwo dostępna.

Filtr Super Clean Air

System filtrów Super Clean Air wyłapuje ponad

99%** drobnych cząsteczek kurzu, uwalniając

czyste powietrze w domu.

Jakość, której możesz zaufać

Zaprojektowany i opracowany w Holandii z

bezpłatną 2-letnią gwarancją. Zarejestruj swój

odkurzacz online!

 



Odkurzacz bezworkowy XB2122/09

Dane techniczne

Wydajność

Moc wejściowa (IEC): 750 W

Moc wejściowa (maks.): 850 W

Poziom głośności: 77 dB

Parametry użytkowe

Zasięg działania: 9 m

Uchwyt do przenoszenia: Przód

Długość przewodu: 6 m

Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura

teleskopowa

Typ kółek: Plastik

Łączenie rury: Złączka wciskana

Wykończenie

Kolor: Arktyczny biały i błękitny

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 1,3 L

Filtr wylotowy: Filtr Super Clean Air

Filtr silnika: Zmywalny filtr

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Szczelinówka

Standardowa nasadka: Uniwersalna nasadka

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

408 × 265 × 239 mm

Waga produktu: 4 kg

Akcesoria

Zestaw do wymiany filtra: XV1220

* wyłapywanie 99,9% kurzu na twardych podłogach ze

szczelinami (IEC62885-2).

* * Poziomy filtracji są testowane zgodnie z normą

EN60312-1-2017 i odpowiadają filtrowi EPA12.
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