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2,2 l, NanoClean
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lfordulás nélküli poreltávolítás
 új Philips PowerPro Ultimate porzsák nélküli porszívók a kiemelkedő tisztítási teljesítmény 
sterei. A PowerCyclone 7 a por és a levegő kivételes hatékonyságú szétválasztását 

rantálja. A TriActiveMax szívófej kiváló teljesítményt nyújt minden padlón.

Kiváló teljesítmény
• A PowerCyclone 7 hosszabb ideig biztosít nagy szívóteljesítményt
• Többfunkciós szívófej
• SuperTurbo kefe az állatszőrmentes szőnyegért
• Az allergénszűrő a finom por több mint 99,90%-át felfogja

Egyszerű tisztítás
• ErgoGrip távvezérlő a hajolgatás nélküli lejátszásért és szüneteltetésért
• Hosszú nyél a nehezen hozzáférhető helyekhez
• Állítható, hosszú nyelű fej a nehezen elérhető helyek tisztításához

Felfordulás nélküli poreltávolítás
• NanoClean technológia a felfordulás nélküli poreltávolításért
• Extra ergonomikus portartály a szabályozott ürítésért



 PowerCyclone 7

A PowerCyclone 7 aerodinamikus kialakítása 
minimálisra csökkenti a légellenállást, és 3 
rendkívül hatékony lépésen keresztül biztosítja 
a kivételes tisztítási teljesítményt: 1) Az 
egyenes vonalú és sima felületű 
levegőbemeneti nyíláson keresztül a levegő 
gyorsan áramlik a PowerCyclone rendszerbe. 
2) A hajlított légcsatorna felfelé áramoltja a 
levegőt a cyclone kamrában, és közben növeli 
annak sebességét 3) A cyclone kamra tetején 
lévő kimeneti pengék hatékonyan kiszűrik a 
port a levegőből.

TriActiveMax szívófej

A TriActiveMax szívófej tökéletesen illeszkedik 
a padlóhoz és 3 tisztítási műveletet végez 
egyszerre a padlója alapos tisztítása érdekében: 
1) Speciális talpával gyengéden a szőnyeg szálai 
közé hatolva a szálak tövéből is eltávolítja a 
port. 2) A nagy elülső nyílás felszívja a nagyobb 
részecskéket. 3) Az oldalsó kefék tökéletes 
tisztítást biztosítanak a szögletekben is.

SuperTurbo kefe

A SuperTurbo kefe tökéletesen eltávolítja az 
állatszőrt a szőnyegből.

Allergénszűrő

Az allergiában szenvedők speciális igényeihez 
igazodva lett kifejlesztve, és úgy általában azok 
számára, akik a higiénia magasabb szintjét 
szeretnék elérni.

NanoClean technológia

Az új innovatív technológiát kifejezetten a 
szokásos porfelhő megelőzésére fejlesztettük 
ki. A por – ahelyett, hogy a levegőben maradna 
– leülepszik a portartály alsó részére. A 
portartály kinyitásakor nincs a szokásos 
porfelhő.

Extra ergonomikus portartály

A tartály oldala speciálisan kialakított 
kifolyócső alakú. Ez lehetővé teszi a tartály 
kiszóródás nélküli, szabályozott kiürítését.

ErgoGrip távvezérlő

Az ErgoGrip távvezérlő lehetővé teszi, hogy a 
szívófej könnyen irányítható legyen a szűk 
helyeken is. A beépített távvezérlővel könnyen 
növelheti, csökkentheti a készülék energiáját, 
illetve ki is kapcsolhatja a porszívót.

Hosszú nyél

A hosszú nyél egy olyan okos kis tartozék, 
amelynek segítségével megtisztíthatja a 
nehezen hozzáférhető helyeket, pl. a bútorok 
tetejét vagy a magas polcokat. A kefe szöge 
állítható, ezáltal az igényei szerint mindig 
pontos eszközt kap.
FC9922/09

Fénypontok
Porzsák nélküli porszívó
2,2 l, NanoClean Super Turbo kefe



Kiadás dátuma  
2022-07-01

Verzió: 1.0.2

EAN: 08 71010 36945 88

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Tömeg és méretek
• Csomag méretei (H x Sz x M): 595 x 400 x 352 mm

Kialakítás
• Szín: Ragyogó réz

Teljesítmény
• Bemeneti teljesítmény (IEC): 650 W
• Légáramlat (max.): 27 l/s
• Hangerőszint: 75 dB
• Szívóerő (max.): 17 kPa

Felhasználás
• Hatósugár: 11 m
• Csőcsatlakozás: SmartLock
• Hordfogantyú: Felső és elülső
• Teljesítmény-szabályozás: Távvezérlő
• Kábel hossza: 8 m
• Csőtípus: Teleszkópos 2 részes alumíniumcső
• Kerék típusa: Gumi

Szívófejek és tartozékok
• Standard fúvóka: TriActiveMax szívófej
• Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, 2 az 1-

ben kefe/kis szívófej
• Kiegészítő fúvóka: Kemény padlószívófej, Super 

Turbo kefe
• Extra tartozékok: Távvezérlő

Tömeg és méretek
• A termék méretei (HxSzxM): 506 x 310 x 317 mm
• A termék tömege: 6,2 kg

Fenntarthatóság
• Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
• Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papír

Szűrőrendszer
• Portartály kapacitása: 2,2 L
• Kivezetésszűrő: HEPA13 szűrő
• Motorszűrő: Élettartamra szóló mosható szűrő
•
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