
 

 

Philips ErgoFit
Sesalnik brez vrečke z 
ročajem PostureProtect

Daljinsko upravljanje

FC9256/01
Veliko udobja, malo napora

Uživajte v boljši drži z do 70 % manj sklanjanja
Občutite vse prednosti boljše drže. Pri uporabi tega sesalnika se veliko manj sklanjate, zato 
je čiščenje udobnejše

Ne obremenjuje hrbtenice in zapestja
• Edinstven ergonomsko zasnovan ročaj PostureProtect

Upravljanje delovanja brez sklanjanja
• Gumbi za upravljanje na ročaju

Udobna okretnost
• Vrtljiva pritrditev cevi za večjo okretnost

Izjemna moč sesanja
• 2000 W motor z največjo sesalno močjo 375 W

Optimalna moč čiščenje ob vsaki uporabi
• Polsamodejni sistem za higiensko čiščenje filtra



 Ročaj PostureProtect

Patentiran ročaj PostureProtect zagotavlja do 
štirikrat boljšo držo: zmanjšuje sklanjanje med 
čiščenjem, ohranja udoben položaj zapestja, ročaja 
omogočata preprosto vodenje, gumbi na njem pa 
priročno upravljanje.

Gumbi za upravljanje na ročaju

Gumbi na ročaju omogočajo preprosto upravljanje 
sesalnika brez sklanjanja.

Vrtljiva pritrditev cevi

Vrtljiva pritrditev cevi na ročaj za večjo okretnost in 
manjšo obremenitev zapestja.

Izjemna moč čiščenja

Visokoučinkovit 2000 W motor z največjo sesalno 
močjo 375 W.

Sistem za čiščenje filtra

Ohranite optimalno moč sesanja s preprosto 
odmašitvijo filtra, ne da bi se dotaknili prahu.

Izredno tiho delovanje

Izdelek odlikuje zelo nizka stopnja glasnosti v njegovi 
kategoriji.
FC9256/01

Specifikacije
Zasnova
• Barva: Ledeno bela
• Material: Luxe

Filtriranje
• Zmogljivost za prah: 1,5 l
• Izpušni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13
• Sistem za čiščenje filtra: Ročni sistem z udarjalom
• Vrsta filtra: HEPA 10 iz goreteksa
• HEPA AirSeal

Nastavki
• Pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
• Shranjevanje nastavkov: Na ročaju
• Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Delovanje
• Pretok zraka (najv.): 37 l/s
• Vhodna moč (IEC): 1800 W
• Vhodna moč (najv.): 2000 W
• Raven hrupa (Lc IEC): 76 dB
• Sesalna moč (najv.): 375 W
• Vakuum (najv.): 33 kPa

Uporabnost
• Območje delovanja: 11 m
• Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
• Dolžina kabla: 8 m
• Cevni spoj: Gumb
• Ročaj: Ročaj PostureProtect
• Regulator moči: Elektronski, na ročaju
• Vrsta cevi: Kovinska lakirana 2-delna teleskopska 

cev
• Vrsta kolesc: Gumijasta

Teža in dimenzije
• Teža izdelka: 7,5 kg
•
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