
 

 

Philips PowerPro
Sesalnik brez vrečke

2100 W
PowerCyclone 5
Animal
Filter EPA 12

FC8767/01
Pobere 40 % več prahu za boljše čiščenje

S tehnologijo PowerCyclone in nastavkom AeroSeal
Novi sesalnik brez vrečke Philips PowerPro FC8767/01 pobere več prahu v enem 
prehodu, zato so tla hitreje čista. Tako lahko več časa posvetite opravilom, ki vas veselijo.

Enostavno čiščenje
• Napredna zasnova posode za prah za higiensko praznjenje

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

Pobere več prahu za hitrejše čiščenje
• Zmogljiv 2100 W motor za odlične rezultate čiščenja
• Nastavek AeroSeal z vsakim gibom zajame več prahu in vlaken
• Tehnologija PowerCyclone ločuje prah in zrak



 Nastavek AeroSeal

Nastavek AeroSeal zaradi posebno zasnovane plošče 
z vsakim gibom zajame več prahu in vlaken. Nežno 
odpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši 
prah. Zaradi optimalnega zapiranja se prah prenese v 
ciklonsko komoro z najmočnejšim zračnim tokom.

Tehnologija PowerCyclone

Tehnologija PowerCyclone zagotavlja najboljše 
rezultate čiščenja v 3 visokoučinkovitih korakih: 1) 
Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega 
dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak 
hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro. 3) 
Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore prah 
učinkovito odstranjujejo iz zraka.

2100 W motor

Zmogljivi 2100 W motor z največjo sesalno močjo 
370 W za odlično čiščenje.

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.

10 m območje delovanja

10 m območje delovanja za več čiščenja z manj truda.
FC8767/01

Specifikacije
Zasnova
• Barva: Živordeča

Zmogljivost
• Vhodna moč (IEC): 1800 W
• Vhodna moč (najv.): 2100 W
• Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB
• Moč sesanja (najvišja): 370 W
• Vakuum (najv.): 34 kPa
• Pretok zraka (najv.): 38 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: Nastavek AeroSeal
• Priložena dodatna oprema: Krtača, Ozki nastavek, 

Mali nastavek
• Dodaten nastavek: Krtača turbo
• 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 12
• Filter motorja: Dvoslojno
• HEPA Air Seal
•

* * Rezultati sesanja prahu v primerjavi z najbolje prodajanim 
sesalnikom brez vrečke v Evropi, testiranja je opravil zunanji testni 
inštitut v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008 na preprogah 
oktobra 2011
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