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O 50% vyšší sací výkon

Zachytí více než 99, % jemného prachu*
Bezsáčkový vysavač Philips řady 5000 dosahuje maximálního hloubkového čištění 
s minimálním úsilím díky technologii PowerCyclone 7 a hubici TriActive+ se 
3 optimalizovanými funkcemi čištění v jednom.

Vynikající výkon
• Technologie PowerCyclone 7 udržuje sací výkon po delší dobu
• Zachycením 99,9 % prachu** zajišťuje skvělé výsledky při úklidu
• 900W motor s vysokým sacím výkonem
• Hubice TriActive+ zajistí vysoký výkon na všech typech podlah
• Mini Turbo kartáč pro snadné odstranění vlasů a zvířecích chlupů
• Filtr Allergy H13 zachytí >99,9 % jemného prachu
• Funkce Power control pro přizpůsobení sacího výkonu

Čištění bez námahy
• Měkký kartáč uložený v rukojeti, vždy připravený k použití
• Kompaktní design s držadlem vpředu a nahoře pro snadné přenášení
• Měkký nárazník a gumová kolečka pro ochranu nábytku
• Nádoba na prach navržená pro hygienické vyprazdňování jednou rukou



 Vysoce výkonný 900W motor

Vysoce účinný 900W motor s rychlostí nad 
50 000 ot./min vytváří vysoký sací výkon, který 
zajišťuje spolehlivé hloubkové čištění. 
Zaregistrujte se na adrese philips.com do 
3 měsíců od zakoupení a získáte bezplatnou 
5letou záruku na motor.

Zachytí 99,9 % prachu**

Hubice TriActive+ a trvalý, silný sací výkon 
umožňují vysát 99,9 % jemného prachu**.

Technologie PowerCyclone 7

Technologie PowerCyclone 7 zahrnuje 
aerodynamický design, který minimalizuje 
odpor vzduchu a zajišťuje stabilní a silný sací 
výkon. Mimořádně rychlé proudění vzduchu ve 
válcové komoře a jedinečné výstupní lopatky 
efektivně oddělují prach od vzduchu.

Hubice TriActive+

Hubice TriActive+ používá 3 způsoby čištění 
najednou. V přední části se nachází větší otvor 
pro vysávání větších nečistot, zatímco 
speciálně navržená plocha odstraňuje prach 
z hloubky koberců. Vzduchové kanály 
a kartáče na obou stranách hubice zachycují 
veškerý prach a nečistoty podél stěn 
a nábytku.

Ovládání napájení

Funkce řízení výkonu umožňuje snadné 
nastavení sání v závislosti na ploše, kterou 
hodláte vysávat – od tvrdých podlah po měkká 
čalounění.

Kompaktní a lehký

Díky kompaktnímu a lehkému provedení lze 
vysavač snadno uložit i zvedat. Jeho součástí je 

horní a přední rukojeť umožňující snadné 
přenášení.

Hygienický způsob nakládání s prachem

Snadno vyprázdnitelná nádoba na prach je 
navržena pro hygienickou likvidaci jednou 
rukou, což pomáhá omezit víření prachu na 
minimum.

Integrovaný kartáč

Kartáč na prach je vestavěný přímo do rukojeti 
a je tak možné jej kdykoli použít na nábytek, 
rovné povrchy nebo čalounění.

Filtr Allergy H13

Filtrační systém Allergy H13 zachytí >99,9 % 
jemných prachových částic, včetně pylu, 
zvířecích chlupů a roztočů, což ocení zejména 
alergici. Úroveň filtrace odpovídá standardu 
HEPA 13***.
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Vzhled
• Barva: Opálově zelená

Příslušenství
• Sada pro výměnu filtru: FC8010/02

Výkon
• Příkon (IEC): 899 W
• Hladina akustického výkonu: 71-77 dB
• Příkon (max.): 900 W

Použitelnost
• Spojka trubice: ActiveLock
• Akční rádius: 9 m
• Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
• Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická 

trubice
• Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
• Typ koleček: Pryžový

Hubice a příslušenství
• Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny, 

Integrovaný kartáč
• Standardní tryska: Hubice TriActive+
• Přídavná tryska: Mini turbo kartáč, Hubice na tvrdé 

podlahy
• Prostor pro příslušenství: Na trubicové svorce

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (D x Š x V): 412 x 280 x 

280 mm
• Hmotnost výrobku: 4,5 kg

Udržitelnost
• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Filtrace
• Kapacita pro prach: 1,5 L
• Výstupní filtr: Filtr Allergy H13
• Filtr motoru: Omyvatelný filtr
• Úroveň filtrace: HEPA úroveň 13***
•

FC9555/09

Specifikace
Bezsáčkový vysavač
Technologie PowerCyclone 7 Filtr Allergy H13, Mini turbokartáč

* sací výkon v porovnání s modelem PowerPro Active prodávaným 
v roce 2019, testovaný dle standardu IEC 60312. Filtrační výkon 
měřen podle normy DIN EN 60312/11/2008.

* *Zachytí 99,9 % prachu na tvrdých podlahách se štěrbinami 
(IEC62885-2).

* **Úrovně filtrace se testují podle normy EN60312-1-2017 
a odpovídají standardu HEPA 13.
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