Philips HomeHero
Sesalnik z vrečko

1800 W
Tehnologija AirflowMax
Animal

Živite življenje!
Čiščenje brez truda
S Philipsovim sesalnikom HomeHero boste delo opravili hitro in preprosto. Ta sesalnik
vam nudi veliko sesalno moč in filtriranje prahu, s prilagodljivimi nastavki pa lahko dom
očistite temeljito in brez napora.
Visoka moč čiščenja
• 1800 W motor z največjo sesalno močjo 325 W
Visokoučinkovit protialergijski sistem
• EPA AirSeal in filter EPA 12
Higiensko odlaganje vrečk za prah
• Edinstvena kaseta za udobno čiščenje preprečuje stik s prahom

FC8913

Preprost za uporabo po vsej hiši
• Dva udobna ročaja za prenašanje za dodatno priročnost
Izjemni rezultati pri čiščenju pohištva in zaves
• Vrtljiva majhna turbo krtača za preprosto odstranjevanje dlak in prahu

FC8913/01

Sesalnik z vrečko

1800 W Tehnologija AirflowMax, Animal

Značilnosti
1800 W motor

Specifikacije
Udobna ročaja za prenašanje

Zasnova

• Barva: Cvetlično rdeča

Teža in dimenzije
• Teža izdelka: 5,5 kg

Zmogljivost

1800 W motor z največjo sesalno močjo 325 W za
popolno čiščenje.

EPA AirSeal, filter EPA 12

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.

Kaseta za udobno čiščenje

•
•
•
•
•
•

Vhodna moč (IEC): 1600 W
Vhodna moč (najv.): 1800 W
Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB
Moč sesanja (najvišja): 325 W
Vakuum (najv.): 30 kPa
Pretok zraka (najv.): 42 l/s

Uporabnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolžina kabla: 7 m
Cevni spoj: Stožčast
Območje delovanja: 10 m
Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Indikator polne komore za prah
Vrsta kolesc: Gumijasta
Kaseta za udobno čiščenje

Nastavki in dodatki

• Standardni nastavek: Vsestranski nastavek s
koleščki
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek
• Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
• Dodaten nastavek: Majhna turbo krtača

Ta sesalnik je zasnovan tako, da gre ves vhodni zrak
skozi filter EPA 12 (z 99,5 % filtracijo), preden se
izloči iz sesalnika. Ne more uiti drugam.

Majhna turbo krtača

Zahvaljujoč temu patentiranemu nosilcu vrečke za
prah vašega sesalnika Philips pri odlaganju vrečke za
prah ne boste prišli v stik s prahom.

Trajnost

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

Filtriranje
•
•
•
•
•

Majhna turbo krtača hitro odstranjuje (živalske)
dlake, kosme in prah s kavčev, blazin in drugih tkanin.
Ta krtača je idealna za lastnike domačih živali.
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Zmogljivost za prah: 3 L
Vrsta vrečke za prah: s-bag
Izhodni filter: Pralni filter Super Clean Air HEPA 12
HEPA Air Seal

