
 

 

Philips PowerPro
Sesalnik brez vrečke

2000 W
PowerCyclone 5
Pralni filter HEPA 10

FC8760/01
Enostavno čiščenje, zmogljivo delovanje

S tehnologijo PowerCyclone
Z novim sesalnikom Philips PowerPro s tehnologijo PowerCyclone 5 lahko enostavno 
očistite tla. Napredna posoda za prah omogoča enostavno praznjenje in preprečuje 
prašne meglice.

Enostavno čiščenje
• Napredna zasnova posode za prah za higiensko praznjenje
• Pralni penasti filter za dolgotrajno učinkovitost

Zmogljivo čiščenje
• 2000 W motor za visoko zmogljivost
• Tehnologija PowerCyclone 5 ločuje prah in zrak

Posebej dolga cev za priročno čiščenje
• Več čiščenja z manj truda



 Tehnologija PowerCyclone 5

Tehnologija PowerCyclone 5 zračni tok in 
zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od 
zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v 
visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone 
zaradi zasnove dovoda zraka vstopi hitro. 2) 
Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši v ciklonsko 
komoro za ločevanje prahu od zraka. 3) Optimirana 
izhodna rezila odstranjujejo umazanijo iz ciklonske 
komore in jo shranjujejo v posodo za prah.

2000 W motor

2000 W motor z največjo sesalno močjo 360 W za 
visoko zmogljivost.

Posoda za prah za enostavno praznjenje

Posoda za prah je posebej zasnovana, da lahko 
zbrano umazanijo zavržete brez ustvarjanja prašne 
meglice. Zaradi njene edinstvene oblike in gladke 
površine jo lahko povsem enostavno izpraznite, za 
kar potrebujete le eno roko.

Penasti filter za večkratno pranje

Penasti filter lahko enostavno sperete s tekočo vodo 
in tako zagotovite dolgotrajno učinkovitost.

10 m območje delovanja

10 m območje delovanja za več čiščenja z manj truda.
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Specifikacije
Zasnova
• Barva: Intenzivna rdeča

Zmogljivost
• Vhodna moč (IEC): 1800 W
• Vhodna moč (najv.): 2000 W
• Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB
• Moč sesanja (najvišja): 360 W
• Vakuum (najv.): 33 kPa
• Pretok zraka (najv.): 37 l/s

Uporabnost
• Dolžina kabla: 7 m
• Cevni spoj: Enostavna sprostitev
• Območje delovanja: 10 m
• Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
• Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
• Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
• Vrsta kolesc: Gumijasta

Nastavki in dodatki
• Standardni nastavek: Vsestranski nastavek s 

koleščki
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali 

nastavek
• Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 440 x 300 x 290 mm
• Teža izdelka: 5,5 kg

Trajnost
• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Filtriranje
• Zmogljivost za prah: 2 L
• Izhodni filter: Filter EPA 10
• Filter motorja: Pralni filter za celotno dobo
• HEPA Air Seal
•

Datum izdaje 2022-06-29

Različica: 1.1.1

EAN: 08 71010 35773 00

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com
Značilnosti
Sesalnik brez vrečke
2000 W PowerCyclone 5, Pralni filter HEPA 10

http://www.philips.com

