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Neusmiljen do praha

Večkratni filtri prestrežejo do 99,9 % vsega prahu
Philipsov sesalnik z vrečko Expression omogoča učinkovito odstranjevanje cvetnega 
prahu, trosov in alergenov iz zraka. Pralni filter HEPA 12 in vrečka s-bag Clinic prestrežeta 
do 99,9 % vseh prašnih delcev.

Čist zrak v domačem okolju
• Vodoodporen filter HEPA 12 z 99,5 % filtriranjem

Visoka moč čiščenja
• 1800 W motor z največjo sesalno močjo 350 W

Higiensko odlaganje vrečk za prah
• Edinstvena kaseta za udobno čiščenje preprečuje stik s prahom

Vrečka za prah varno zajame ves prah
• Vrečka s-bag Clinic prestreže do 99,9 % vsega prahu



 1800 W motor

Sesalnik s 1800 W motorjem z največjo sesalno 
močjo 350 W zagotavlja popolno čiščenje.

Pralni filter HEPA 12

Ta pralni filter HEPA 12 prestreže najmanj 99,5 % 
vseh škodljivih mikroorganizmov, ki povzročajo 
alergije dihal.

s-bag Clinic – protialergijska

Ta vrečka za prah filtrira do 99,9 % cvetnega prahu, 
trosov in alergenov. Idealno za ljudi z alergijami.

Kaseta za udobno čiščenje

Zahvaljujoč temu patentiranemu nosilcu vrečke za 
prah vašega sesalnika Philips pri odlaganju vrečke za 
prah ne boste prišli v stik s prahom.
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Zasnova
• Barva: Vranje črna

Zmogljivost
• Vhodna moč (IEC): 1600 W
• Pretok zraka (najv.): 40 l/s
• Vakuum (najv.): 30 kPa
• Vhodna moč (najv.): 1800 W
• Moč sesanja (najvišja): 350 W
• Raven hrupa (Lc IEC): 82 dB

Uporabnost
• Cevni spoj: Stožčast
• Območje delovanja: 10 m
• Ročaj za prenašanje: Spredaj
• Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
• Vrsta cevi: Kovinska lakirana 2-delna teleskopska 

cev
• Dolžina kabla: 7 m
• Indikator polne komore za prah
• Vrsta kolesc: Plastika
• Kaseta za udobno čiščenje

Nastavki in dodatki
• Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
• Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali 

nastavek
• Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Filtriranje
• Vrsta vrečke za prah: s-bag Clinic – protialergijska
• Zmogljivost za prah: 3 L
• Izhodni filter: Pralni filter Super Clean Air HEPA 12
• Filter motorja: Troplastno
•
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