
 

 

Philips PowerPro Expert
Porzsák nélküli porszívó

900 W-os
PowerCyclone 8
Allergia-zár
Beépített tartozékok

FC9741/09

A

A
A 

kín

az 

ere
 legnagyobb szívóerő a PowerCyclone 8* révén

z AllergyLock a finom por >99,9%-át** összegyűjti
Philips Bagless Vacuum 7000-es sorozatú porzsák nélküli porszívó az eddigi legnagyobb szívóerőt 

áló termékünk. A PowerCyclone 8 technológiának és a TriActive+ szívófej által nyújtott optimális, 3 

1-ben tisztítófunkcióknak köszönhetően minimális erőfeszítéssel érhet el nagyszerű tisztítási 

dményt.

Kiváló teljesítmény
• Az allergia-zár magába zárja a port a magas szintű higiénia érdekében
• 99,9%-os porfelszívás*** a kiváló tisztítóteljesítményért
• 900 W-os motor a nagy szívóteljesítményért
• A PowerCyclone 8 nagyobb szívóteljesítményt tesz lehetővé hosszabb időn át
• A TriActive+ szívófej kiváló teljesítményt nyújt minden padlón
• Az Allergy H13 szűrőrendszer felfogja a finom por >99,9%-át
• A CarpetClean szívófej könnyen halad a szőnyegen az alapos tisztításhoz

Egyszerű tisztítás
• Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra
• Digitális teljesítményszabályozó funkció a szívóerő beállításához
• Higiénikus, egykezes ürítéshez tervezett portartály
• Beépített tartozékok: kényelmes tárolás, mindig kéznél



 Nagy hatékonyságú 900 W-os motor

A nagy hatékonyságú, 900 W-os motor a több 
mint 50 000 fordulat/perces fordulatszámmal 
nagy szívóerőt biztosít, ami mindig tökéletes 
tisztítást eredményez. Regisztráljon a 
Philips.com címen a vásárlástól számított 3 
hónapon belül az ingyenes, 5 éves 
motorgaranciáért.

99,9%-os porfelszívás***

A TriActive szívófej és az extrém szívóerő 
biztosítja a finom por 99,9%-os felszívását***.

PowerCyclone 8 technológia

A PowerCyclone 8 technológia erőteljes, 
örvénylő mozdulataival maximalizálja a 
légáramlást, és a lehető legnagyobb szívóerőt 
teszi lehetővé. A rendkívül gyors légáramlás a 
hengeres kamrában >185 km/óra sebességgel 
hatékonyan elválasztja a port a levegőtől, így 
hosszabb időn át nagyobb szívóerő 
biztosítható a kifogástalan tisztítás érdekében.

Allergia-zár

Az allergia-zár rendszer szenzor segítségével 
biztosítja, hogy a portartály teljesen szigetelt 
legyen a használat előtt, magába zárva a port és 
az allergéneket a tiszta és rendkívül higiénikus 
környezet érdekében.

TriActive+ szívófej

A TriActive+ fúvóka 3 tisztítási műveletet hajt 
végre egyszerre. Nagyobb nyílással rendelkezik 
elöl a nagyobb törmelékek felszívásához, míg a 
speciálisan kialakított talplemez a szőnyegek 
mélyéből távolítja el a port. A szívófej mindkét 
oldalán található légcsatornák és kefék 
felszívnak minden port és szennyeződést a falak 
vagy a bútorok mellett.

Beépített tartozékok

A beépített tartozékok praktikusan a hátsó 
rekeszben vannak tárolva, így mindig könnyen 
elérhetők, mikor szüksége van rájuk.

Digitális teljesítményszabályozás

A digitális teljesítményszabályozás funkcióval a 
teljesítmény egyetlen gombnyomással 
könnyedén a különböző tisztítási munkákhoz 
igazítható, a kemény padlóktól a puha 
bútorokig.

Higiénikus portartályürítés

A könnyen üríthető portartályt úgy terveztük, 
hogy egy kézzel, higiénikus módon kiüríthető, 
így minimalizálva a keletkező porfelhőt.

Beépített kefe

Egy kefés szívófej található a fogantyúba építve, 
ami mindig készen áll a bútorokhoz, lapos 
felületekhez és kárpitokhoz.
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Teljesítmény
• Légáramlat (max.): 32,5 l/mp
• Hangerőszint: 67 – 75 dB
• Felvett teljesítmény (max.): 900 W

Kialakítás
• Szín: Mélyfekete

Felhasználás
• Hatósugár: 10 m
• Csőcsatlakozás: SmartLock
• Hordfogantyú: Felül és elöl
• Kábel hossza: 7 m
• Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a 

berendezésen
• Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
• Kerék típusa: Gumi

Szívófejek és tartozékok
• Standard fúvóka: TriActive+ szívófej
• Mellékelt tartozékok: Réseszköz, Kis fej, Beépített 

kefe
• Tartozéktároló: A berendezésen
• Kiegészítő fúvóka: Fej kemény padlóhoz, 

Szőnyegtisztító szívófej
• Extra tartozékok: Szűrőcsere: FC8003/01

Tömeg és méretek
• A termék méretei (HxSzxM): 505 x 292 x 292 mm
• A termék tömege: 5,5 kg

Fenntarthatóság
• Fogyasztás készenlétben: < 0,5 W
• Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
• Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított 

papírból

Szűrőrendszer
• Portartály kapacitása: 2 L
• Kivezetésszűrő: Allergy H13 szűrő
• Motorszűrő: Tartós mosható szűrő
• Szűrésszint: HEPA13 szint****
•
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* *a szívóerő a 10 darabszámban legtöbbet eladott prémium (>150 €) 
porzsák nélküli porszívóhoz képest Németországban 2019 első 
félévében

* *A szűrési teljesítmény a DIN EN 60312/11/2008 szabvány szerint 
tesztelve.

* **99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító szívófejjel 
(IEC62885-2).

* ***A szűrési szinteket az EN60312-1-2017 szabvány szerint tesztelik, 
és azok egyenértékűek a HEPA 13 szűrőével.
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