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Olajšajte si čiščenje
Izjemno dolg kabel, vrečka ni potrebna

Philipsov sesalnik brez vrečke EasyClean je namenjen tistim, ki želijo temeljito

čiščenje s čim manj truda.

Preprosto odstranjevanje umazanije in prahu

1800 W motor z največjo sesalno močjo 300 W

Čist zrak v domačem okolju

Zračni filter HEPA 12 za fino čiščenje, 99,5 % filtriranje

Učinkovitejše čiščenje

Izboljšana ciklonska posoda za trajnejšo moč sesanja

Preprosto odstranjevanje prahu

Komoro za prah lahko enostavno odstranite in izpraznite

Vrhunski rezultati na vseh vrstah tal

Večnamenska šoba, ki je zmagala na raziskavah, za temeljito in nežno čiščenje



Sesalnik brez vrečke FC8732/01

Značilnosti Specifikacije

1800 W motor

Sesalnik Philips s 1800 W motorjem z največjo

sesalno močjo 300 W zagotavlja popolno

čiščenje.

Filter Super Clean Air HEPA 12

Filter Super Clean Air HEPA 12 ujame najmanj

99,5 % vseh škodljivih mikroorganizmov, ki

povzročajo alergije dihal.

Izboljšana ciklonska posoda

Sesalnik EasyClean ime izboljšano ciklonsko

posodo, ki iz zraka odstrani še več prahu.

Komora za prah za enostavno praznjenje

Sesalnik brez vrečke je opremljen s prozorno

posodo za prah, tako da lahko vidite količino

prahu, odstranjenega s tal, in zlahka najdete

dragocenosti, ki ste jih morda nenamerno

posesali.

Večnamenska šoba

Vrhunsko čiščenje na vseh vrstah tal

zahvaljujoč tej večnamenski šobi, ki je

zmagala na raziskavah med potrošniki. Njen

širok zračni kanal je zasnovan tako, da

zagotavlja optimalen pretok zraka, kar

omogoča učinkovito čiščenje tudi ob stenah.

Poseben dvojni zgib zagotavlja stalen stik s

tlemi in s tem odlične rezultate čiščenja. Ta

visokokvalitetna šoba s kovinsko ploščo, ki je

obdana s krtačami, in ki nežno in temeljito čisti

trda tla, špranje in preproge, je bila zasnovana

in izdelana v Nemčiji, v podjetju WesselWerk.

Zasnova

Barva: Vranje črna

Filtriranje

Izpušni filter: Filter Super Clean Air HEPA 12

Vrsta filtra: HEPA 10 iz goreteksa

Zmogljivost za prah: 2 l

Nastavki

Pribor: Krtača, Ozki nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Standardni nastavek: Večnamenski nastavek

Performance

Pretok zraka (najv.): 36 l/s

Vhodna moč (IEC): 1600 W

Vhodna moč (najv.): 1800 W

Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB

Moč sesanja (najvišja): 300 W

Vakuum (najv.): 29 kPa

Uporabnost

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Cevni spoj: Gumb

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Kovinska lakirana 2-delna

teleskopska cev

Vrsta kolesc: Plastično

Območje delovanja: 10 m

Dolžina kabla: 8 m

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 6 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 510 x 270 x

320 mm
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