Philips SilentStar
Sesalnik z vrečko

Eco
Nastavek SilentSeal
Pralni filter HEPA 13

FC9302/01

Moč tišine
Neusmiljen do prahu, nežen za ušesa
Uživajte v sproščenem in mirnem domačem vzdušju s sesalnikom Philips SilentStar.
Sesalnik je opremljen z edinstvenim nastavkom SilentSeal, ki zagotavlja izjemno moč
čiščenja z zelo malo hrupa.
Visokoučinkovit protialergijski sistem
• HEPA AirSeal in filter HEPA 13
Visokoučinkovit protialergijski sistem
• Podeljen pečat kakovosti ECARF za vedno odlične rezultate
Preprost za uporabo po vsej hiši
• Dva udobna ročaja za prenašanje za dodatno priročnost
Majhna poraba energije, velika zmogljivost
• 1250 W motor HD z močjo 2000 W*
Malo hrupa, veliko moči
• Nastavek SilentSeal omogoča optimalno delovanje in zmanjšuje hrup
• Aerodinamičen zračni kanal zmanjša hrup na 70 dB

FC9302/01

Sesalnik z vrečko

Eco Nastavek SilentSeal, Pralni filter HEPA 13

Značilnosti
Nastavek SilentSeal

Specifikacije
HEPA AirSeal, filter HEPA 13

Zasnova

• Barva: Mistično modra

Teža in dimenzije

• Teža izdelka: 6,8 kg
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 290 x 250 mm

Zmogljivost

Nastavek SilentSeal poskrbi za optimalno delovanje
sesalnika, saj zmanjšuje hrup in izboljša vsesavanje
prahu in vlaken. Je optimalno zatesnjen in omogoča
učinkovit pretok zraka, zato so rezultati čiščenja
najboljši – izdelek družbe WesselWerk.

Aerodinamičen zračni kanal

Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre ves
vhodni zrak skozi pralni filter HEPA 13 (z 99,95 %
filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti
drugam.

Udobna ročaja za prenašanje

•
•
•
•
•
•

Vhodna moč (IEC): 1250 W
Vhodna moč (najv.): 1250 W
Raven hrupa (Lc IEC): 70 dB
Moč sesanja (najvišja): 400 W
Vakuum (najv.): 32 kPa
Pretok zraka (najv.): 42 l/s

Uporabnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolžina kabla: 8 m
Cevni spoj: Gumb
Območje delovanja: 11 m
Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
Indikator polne komore za prah
Vrsta kolesc: Gumijasta
Kaseta za udobno čiščenje

Nastavki in dodatki

Zračni kanal je zasnovan tako, da zrak gladko izstopi
iz sesalnika, kar optimalno zmanjša nastanek hrupa.
Motor ima posebno vzmetenje, ki zmanjša tresljaje.

Nov 1250 W motor HD

Ta sesalnik je opremljen kar z dvema ročajema za
prenašanje. Ko je postavljen na koleščkih, ga lahko
prenašate z uporabo ročaja na vrhu. Tako se vam
skoraj ni treba sklanjati. Drugi ročaj, ki je na sprednji
strani aparata, pa omogoča priročno prenašanje
sesalnika v pokončnem položaju.

Podeljen pečat kakovosti ECARF

• Standardni nastavek: Nastavek SilentSeal za nizko
raven hrupa
• Priložena dodatna oprema: Krtača, Ozki nastavek,
Mali nastavek
• Shranjevanje nastavkov: Na ročaju

Trajnost

• Embalaža: &gt; 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Filtriranje
•
•
•
•

Vrsta vrečke za prah: s-bag
Zmogljivost za prah: 3.5 L
Izhodni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13
HEPA Air Seal

•

Visokoučinkovit 1250 W motor HD z največjo
sesalno močjo 400 W porabi 30 % manj energije kot
2000 W motor za enako učinkovito čiščenje.*

Sesalnik s certifikatom ECARF z 99,95 % verjetnostjo
zagotavlja, da bo med sesanjem filtriral tudi skoraj
ves zrak v prostoru. S tem odstrani skoraj vse
alergene s preprog, pohištva in drugih mest vašega
doma.
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