
 

 

Philips 5000 Series
Porzsák nélküli porszívó

PowerCyclone 7
H13 allergiaszűrő
Mini turbókefe

FC9555/09
50%-kal nagyobb szívóerő

Összegyűjti a finom por >99,9-át*
A Philips Bagless Vacuum 5000-es sorozatú porzsák nélküli porszívóval a PowerCyclone 7 
technológiának és a TriActive+ szívófej által nyújtott optimális, 3 az 1-ben tisztítófunkcióknak 
köszönhetően minimális erőfeszítéssel érhet el maximális mélytisztítási eredményt.

Kiváló teljesítmény
• A PowerCyclone 7 hosszabb ideig biztosít nagy szívóteljesítményt
• 99,9%-os porfelszívás** a kiváló tisztítóteljesítményért
• 900 W-os motor a nagy szívóteljesítményért
• A TriActive+ szívófej kiváló teljesítményt nyújt minden padlón
• Mini turbókefe a hajszálak, állatszőrök és bolyhok egyszerű eltávolításához
• Az Allergy H13 szűrőrendszer felfogja a finom por >99,9%-át
• Teljesítményszabályozó funkció a szívóerő beállításához

Egyszerű tisztítás
• Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra
• Kompakt kialakítás elülső és felső fogantyúval a könnyű hordozásért
• Puha ütközési felületek és gumi kerekek a bútorok megóvása érdekében
• Higiénikus, egykezes ürítéshez tervezett portartály



 Nagy hatékonyságú 900 W-os motor

A nagy hatékonyságú, 900 W-os motor a több 
mint 50 000 fordulat/perces fordulatszámmal 
nagy szívóerőt biztosít, ami mélyreható 
tisztítást eredményez minden alkalommal. 
Regisztráljon a Philips.com címen a vásárlástól 
számított 3 hónapon belül az ingyenes, 5 éves 
motorgaranciáért.

99,9%-os porfelszívás**

A TriActive+ szívófej és a tartós, határozott 
szívóerő biztosítja a finom por 99,9%-os 
felszívását**.

PowerCyclone 7 technológia

A PowerCyclone 7 technológia aerodinamikus 
kialakítással rendelkezik a levegő-ellenállás 
minimalizálása és a tartósan erős 
szívóteljesítmény biztosítása érdekében. A 
hengeres kamrában lévő rendkívül gyors 
légáram és az egyedi kilépőlapátok hatékonyan 
választják ki a port a levegőből.

TriActive+ szívófej

A TriActive+ fúvóka 3 tisztítási műveletet hajt 
végre egyszerre. Nagyobb nyílással rendelkezik 
elöl a nagyobb törmelékek felszívásához, míg a 
speciálisan kialakított talplemez a szőnyegek 
mélyéből távolítja el a port. A szívófej mindkét 
oldalán található légcsatornák és kefék 
felszívnak minden port és szennyeződést a falak 
vagy a bútorok mellett.

Teljesítményszabályozás

A teljesítményszabályozási funkcióval 
könnyedén beállíthatja a szívást a különböző 
tisztítási feladatokhoz, a kemény padlótól a 
puha bútorig.

Kompakt és könnyű

A kompakt és könnyű kialakítás biztosítja a 
porszívó egyszerű tárolását és megemelését. A 
felső és elülső fogantyúkkal kényelmes a 
hordozás.

Higiénikus portartályürítés

A könnyen üríthető portartályt úgy terveztük, 
hogy egy kézzel, higiénikus módon kiüríthető, 
így minimalizálva a keletkező porfelhőt.

Beépített kefe

Egy kefés szívófej található a fogantyúba építve, 
ami mindig készen áll a bútorokhoz, lapos 
felületekhez és kárpitokhoz.

Allergy H13 szűrő

Az Allergy H13 szűrőrendszer a finom 
porrészecskék – így a pollen, az állatszőr és a 
poratkák – >99,9%-át felfogja, így ideális az 
allergiában szenvedők számára. A szűrés szintje 
megfelel a HEPA 13** szintnek.
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Teljesítmény
• Bemeneti teljesítmény (IEC): 899 W
• Hangerőszint: 71-77 dB
• Felvett teljesítmény (max.): 900 W

Kialakítás
• Szín: Opálzöld

Tartozékok
• Szűrőcserekészlet: FC8010/02

Felhasználás
• Hatósugár: 9 m
• Csőcsatlakozás: ActiveLock
• Hordfogantyú: Felül és elöl
• Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a 

berendezésen
• Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
• Kerék típusa: Gumi

Szívófejek és tartozékok
• Standard fúvóka: TriActive+ szívófej
• Mellékelt tartozékok: Réseszköz, Beépített kefe
• Tartozéktároló: A csőbilincsen
• Kiegészítő fúvóka: Mini turbókefe, Fej kemény 

padlóhoz

Tömeg és méretek
• A termék méretei (HxSzxM): 412×280×280 mm
• A termék tömege: 4,5 kg

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

papírból

Szűrőrendszer
• Portartály kapacitása: 1,5 L
• Kivezetésszűrő: Allergy H13 szűrő
• Motorszűrő: Mosható szűrő
• Szűrésszint: HEPA 13 szint***
•
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* Szívóteljesítmény a 2019-ben forgalmazott és az IEC 60312 szabvány 
szerint tesztelt PowerPro Active típussal összehasonlítva. Szűrési 
hatékonyság a DIN EN 60312/11/2008 szabvány szerint tesztelve.

* *99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító szívófejjel 
(IEC62885-2).

* **A szűrési szinteket az EN60312-1-2017 szabvány szerint tesztelik, 
és azok egyenértékűek a HEPA 13 szűrőével.
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