Sesalnik z vrečko
Jewel
2000 W
Moč sesanja 425 W
Pralni ﬁlter HEPA 13

Čudoviti rezultati v hipu
FC9071/01

Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1
Sesalniki Jewel z vrečko so odlična izbira za tiste, ki želijo v kratkem času doseči
izjemne rezultate. Priložen je patentirani nastavek TriActive, s katerim opravite tri
čistilne operacije z eno samo potezo.
Čudovita tla v hipu
2000 W motor z največjo sesalno močjo 450 W
Visokoučinkovit protialergijski sistem
HEPA AirSeal in pralni ﬁlter HEPA 13
Enostavno čiščenje tudi okoli pohištva
Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1
Za sabo pusti svež in čist vonj
Aktivni nadzor odišavljenja ustvarja prijeten vonj

Sesalnik z vrečko

FC9071/01

Značilnosti

Speciﬁkacije

2000 W motor

Aktiven nadzor odišavljenja

Zasnova
Barva: Svetlo modra
Filtriranje
Vrsta vrečke za prah: s-bag
Izpušni ﬁlter: Pralni ﬁlter Ultra Clean Air HEPA
13
HEPA AirSeal
Zmogljivost za prah: 3 l

Visokoučinkovit 2000 W motor z največjo
sesalno močjo 450 W za popolno čiščenje.
HEPA AirSeal, ﬁlter HEPA 13

Za posebej svež in čist vonj so sesalniki Jewel
opremljeni s popolnoma integriranim in
prilagodljivim aktivnim nadzorom odišavljenja.
Dišeče kroglice so na voljo z vonjem cvetja
(FC8025) in limone (FC8026).
Nastavek Tri-Active

Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre
ves vhodni zrak skozi pralni ﬁlter HEPA 13 (z
99,95 % ﬁltracijo), preden se izloči iz
sesalnika. Ne more uiti drugam.

Nastavek TriActive v enem zamahu očisti tla na
3 različne načine: 1) Večja odprtina na konici
nastavka zlahka posesa večje delce. 2)
Izboljšan pretok zraka skozi nastavek
zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja. 3)
Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik
ob pohištvu in stenah.

Nastavki
Nastavki: Ozki nastavek, Mali nastavek
Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
Zmogljivost
Pretok zraka (najv.): 43 l/s
Vhodna moč (IEC): 1800 W
Vhodna moč (najv.): 2000 W
Raven hrupa (Lc IEC): 76 dB
Moč sesanja (najvišja): 450 W
Vakuum (najv.): 32 kPa
Uporabnost
Aktiven nadzor odišavljenja
Ročaj za prenašanje: Spredaj
Kaseta za udobno čiščenje
Cevni spoj: Gumb
Indikator napolnjenosti vrečke
Regulator moči: Elektronski, na aparatu
Vrsta cevi: Kovinska lakirana 2-delna
teleskopska cev
Vrsta kolesc: Plastično
Območje delovanja: 10 m
Dolžina kabla: 7 m
Teža in dimenzije
Teža izdelka: 5,7 kg
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