
 

Pölypussillinen
pölynimuri

7000 series

 
Kerää 99,9 % pölystä

750 W

Hiljainen käyntiääni – vain 66
dB

 

FC8781/09 Enemmän tehoa. Vähemmän ääntä*
Kerää ja lukitsee >99,99 %** pölystä ja allergeeneista

Puhdas lattia on merkki terveellisestä kodista. Uuden Philips Performer Silent -

pölynimurin kehittynyt suutintekniikka vangitsee lian ja hienojakoisen pölyn.

Performer Silent on Philipsin hiljaisin pölynimuri – sen käyntiääni on vain 66

desibeliä.

Loistava suorituskyky

750 W:n moottorin tehokas imuteho

Kerää 99,9 % pölystä** ja takaa erinomaisen siivoustehon

Voit imuroida milloin tahansa häiritsemättä perheenjäseniä tai naapureita

Allergiasuodatin poistaa > 99,9 % hiukkasista, ECARF-sertifioitu

TriActive Pro -suutin kerää hienojakoisenkin pölyn

Pehmeäharjaksinen parkettisuutin suojaa lattiaa naarmuilta

Helppoa siivousta

Käytä 12 metrin etäisyydellä ilman virtajohdon irrottamista

Kahvaan integroitu käyttövalmis pehmeä harja

Helposti vaihdettavat ja pitkäkestoiset pölypussit sekä suuri neljän litran pölysäiliö



Pölypussillinen pölynimuri FC8781/09

Kohokohdat

Tehokas 750 W:n moottori

Tehokas 750W moottori takaa tehokkaan ja

perusteellisen siivoustuloksen.

Kerää 99,9 % pölystä**

TriActive Pro-suutin ja tehokas imuteho

takaavat, että imuroit 99,9 % hienosta

pölystä**.

Hiljaiseen imurointiin

Imurointi on suunniteltu hiljaiseksi, jotta voit

imuroida milloin vain muita häiritsemättä.

Quiet Mark -sertifioitu.

12 metrin käyttöetäisyys

Erittäin pitkän 12 metrin johdon ansiosta voit

imuroida pitempään siirtämättä johtoa välillä

pistorasiasta toiseen.

Sertifioitu allergiasuodatin

Sertifioitu allergiasuodatin sopii täydellisesti

allergikoille, sillä se kerää 99,9 %

pölyhiukkasista, mukaan lukien siitepölystä,

eläinten karvoista ja pölypunkeista.

Integroitu harja

Kahvaan on liitetty harjasuutin, jota voi käyttää

huonekaluilla, tasaisilla pinnoilla ja kankailla.

Pitkäkestoiset 4L S-bag -pölypussit

Suuri neljän litran pölysäiliö ja pitkäkestoiset,

suljettavat yleispölypussit mahdollistavat

optimaalisen imutehon aina pölypussin

täyttymiseen asti sekä säiliön siistin

tyhjennyksen.

TriActive Pro -suutin

Suorituskykyinen TriActive Pro-suutin

puhdistaa perusteellisesti kaikki lattiapinnat

aina puupinnoista kokolattiamattoihin, ja kerää

hienoimmatkin pölyhiukkaset.

Parkettisuutin

Erityisesti koville lattiapinnoille suunniteltu

suutin, jossa on pehmeät harjakset. Ei

naarmuta lattioita.

5 vuoden takuu

Rekisteröimällä osoitteessa

philips.com/welcome kolmen kuukauden

kuluessa ostopäivästä saat moottorille 5

vuoden takuun kaupan päälle!

 



Pölypussillinen pölynimuri FC8781/09

Tekniset tiedot

Suorituskyky

Syöttöteho (enintään): 750 W

Tuloteho (IEC): 650 W

Äänentaso: 66 dB

Käytettävyys

Toimintasäde: 12 m

Kantokahva: Päällä ja edessä

Johdon pituus: 9 m

Pölysäiliö täynnä -ilmaisin

Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen

teleskooppiputki

Renkaan tyyppi: Kuminen

Putkiliitin: SmartLock

Virranhallinta: Sähköinen laitteessa

Muotoilu

Väri: Punainen

Suodatus

Pölypussin tyyppi: s-bag Ultra Long

Performance

Pölykapasiteetti: 4 V

Poistosuodatin: Allergiasuodatin

Moottorin suodatin: Mikrosuodatin

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin,

Pieni suutin, Integroitu harja

Lisäsuutin: Parkettisuutin

Vakiosuutin: TriActive Pro

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 470 x 320 x 280 mm

Tuotteen paino: 5,4 kg

* kaikista Philipsin pölypussillisista pölynimureista.

* *EU:n energiamerkinnän mukainen pölynkeräysteho

kovilta lattiapinnoilta (IEC62885-2), suodattaa jopa 3

mikronin (µm) kokoiset hiukkaset.
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