
Sesalnik z vrečko

Performer

 

2000 W

Moč sesanja 500 W

Pralni filter HEPA 13

 
FC9170/07

Največja sesalna moč doslej
Sesalna moč 500 W za čiščenje brez napora

S posebno izdajo sesalnika Philips Performer FC9170/07 praznujemo 40 let izkušenj z nego tal. Poleg nove

titanove barve praznujemo tudi s 5-delnim kompletom za čiščenje avtomobila, ki ga kot darilo dodamo vsaki

posebni izdaji sesalnika Performer.

Vrhunsko čiščenje

2200 W motor z največjo sesalno močjo 500 W

Visokoučinkovit protialergijski sistem

HEPA AirSeal in pralni filter HEPA 13

Podeljen pečat kakovosti ECARF za vedno odlične rezultate

Čistoča brez prahu, ki traja

Izjemno velike 4-litrske vrečke s-bag za dolgotrajno zmogljivost

Enostavno čiščenje tudi okoli pohištva

Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1

Privoščite si udobje v čistem avtu

Darilna vrečka s kompletom za čiščenje avtomobila



Sesalnik z vrečko FC9170/07

Značilnosti Specifikacije

Učinkovito čiščenje

Visokoučinkovit 2200 W motor z največjo

sesalno močjo 500 W za popolno čiščenje.

HEPA AirSeal, filter HEPA 13

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.

Velike 4-litrske vrečke s-bag

Vrečke z veliko prostornino lahko bolje

izkoristite, saj vam jih ni treba tako pogosto

menjati.

Nastavek Tri-Active

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.

Komplet za čiščenje avtomobila

Vsakemu sesalniku Performer iz posebne

izdaje je priložena darilna vrečka s kompletom

za čiščenje avtomobila. Ta celoviti komplet

pripomočkov vam bo prišel izredno prav pri

čiščenju avtomobila. Vsebuje tudi posebne

nastavke za različne avtomobilske površine.

Vse nastavke lahko enostavno namestite na

sesalnik. Med priloženimi pripomočki so

čistilna rokavica iz mikrovlaken, prilagodljiva

krtača, izredno dolgi ozki nastavek, univerzalni

nastavek in poseben nastavek za oblazinjeno

pohištvo.

Zasnova

Barva: Titan

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: s-bag

Izpušni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA

13

Zmogljivost za prah: 4 l

HEPA Air Seal

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Nastavki: Krtača, Ozki nastavek, Mali nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na ročaju

Zmogljivost

Pretok zraka (najv.): 47 l/s

Vhodna moč (IEC): 2000 W

Vhodna moč (najv.): 2200 W

Raven hrupa (Lc IEC): 78 dB

Moč sesanja (najvišja): 500 W

Vakuum (najv.): 34 kPa

Uporabnost

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Indikator napolnjenosti vrečke

Kaseta za udobno čiščenje

Cevni spoj: Enostavna sprostitev

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta kolesc: Gumijasta

Območje delovanja: 12 m

Dolžina kabla: 9 m

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 6,3 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 320 x

280 mm
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