
 

Putekļu sūcējs bez
maisiņa

PowerPro Expert

 
Savāc 99,9 % putekļu

750 W

Allergy H13 filtrs

 

FC9744/09

Izstrādāts lieliskai putekļu savākšanai*
Aiztur sīkākās putekļu daļiņas, izmantojot Allergy Lock funkciju

Philips PowerPro Expert ir izstrādāts lieliskai tīrīšanai ar lielu sūkšanas jaudu.

PowerCyclone 8 tehnoloģija un mūsu TriActive+ uzgalis sniedz izcilus rezultātus uz

visu veidu grīdām.

Izcila veiktspēja

PowerCyclone 8 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa

TriActive+ uzgalis tīrīšanai 3 virzienos

99,9 % putekļu savākšana*, lai nodrošinātu kārtīgu tīrīšanu

750W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

Piemērots alerģijas slimniekiem

Pretalerģijas filtrs 99,9 % filtrācijai

Allergy Lock notur putekļus iekšpusē

Vienkārši iztukšot, ar vienu roku kontrolējot putekļus

Tīrīšana bez piepūles

Iekļautie piederumi: ērti uzglabāti, vienmēr pa rokai

Rokturī ir iekļauta mīksta birste, nodrošinot vieglu piekļuvi

Rotējošā Mini Turbo birste, lai atvieglotu spalvu un pūku noņemšanu
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Izceltie produkti

Spēcīga cikloniska darbība

Ekskluzīvā PowerCyclone 8 tehnoloģija strauji

pūš gaisu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu

putekļus. Spēcīgā virpuļojošā darbība palielina

gaisa plūsmu un veiktspēju, lai panāktu

ievērojamus tīrīšanas rezultātus.

Tīrīšana 3 virzienos

Mūsu ekskluzīvais TriActive+ uzgalis saudzīgi

atver paklāja šķiedras, sniedzot dziļāku tīrību.

Gaisa kanāli priekšpusē savāc lielākas

drupatas un birstes gar sāniem tīra cieši gar

mēbelēm un sienām.

Pretalerģijas filtrs

Mūsu tīrā gaisa filtrēšanas sistēma izveido

perfektu noslēgu un aiztur 99,9 % smalko

putekļu, tai skaitā putekšņus, dzīvnieku

spalvas un putekļu ērcītes, lai atbilstu alerģijas

slimnieku vajadzībām, kā arī tādu cilvēku

vajadzībām, kuriem nepieciešams augstāks

higiēnas līmenis.

Allergy Lock

Mūsu Allergy Lock sistēma izmanto sensoru,

lai nodrošinātu, ka putekļu tvertne pirms

ekspluatācijas ir pilnībā noslēgta un

necaurlaidīga.

Vienkārša un kārtīga iztukšošana

Putekļu tvertne ir atdalāma ar vienu roku un

kontrolē putekļus, pateicoties tās unikālajai

formai un gludajai virsmai.

Iekļautie piederumi

Iekļautie piederumi: ērti uzglabāti, vienmēr pa

rokai

Iebūvēta mīksta birste

Rokturī ir iekļauta mīksta birste, nodrošinot

vieglu piekļuvi

2018. GADA IF DIZAINA BALVA

IF godalgotie produkti un projekti, koncepcijas,

u.c., ko izvēlas zināmi dizaina zīmoli65 gadus

iF DZAINA BALVA tiek uzskatīta par izcila

dizaina kvalitātes noteicēju. IF zīme tiek atzīta

visā pasaulē attiecībā uz izciliem dizaina

pakalpojumiem, un iF DZAINA BALVA ir viena

no nozīmīgākajām balvām pasaules dizaina

industrijā.

Philips zaļais logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

uzlabojumu vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde un

atbrīvošanās un uzticamība visa mūža garumā.

5 gadu garantija

Reģistrējieties vietnē philips.com/welcome

3 mēnešu laikā pēc iegādes, lai bez maksas

iegūtu 5 gadu garantiju motoram!



Putekļu sūcējs bez maisiņa FC9744/09

Specifikācijas

Augsts sniegums

Gaisa plūsma (maks.): 41 l/s

Motora jauda (maks.): 750 W

Skaņas līmenis: < 76 dB

Uzgaļi un piederumi

Piederumu uzglabāšana: Korpusā

Papildu uzgalis: Mazā turbo birste, Carpet

Clean uzgalis, Cieto grīdu uzgalis

Standarta uzgalis: TriActive+ uzgalis

Komplektā iekļauti piederumi: Šaurs uzgalis,

Iebūvēta birste, Mazais uzgalis

Papildu piederumi: Filtra nomaiņa: FC8003/01

Dizains

Krāsa: Opāla zaļš

Filtrēšana

Putekļu ietilpīgums: 2 l

Izplūdes filtrs: Allergy H13 filtrs

Motora filtrs: Ilgi kalpojošs mazgājams filtrs

Filtrācijas līmenis: HEPA13 līmenis**

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: 0,5 W

Palīdzība: 100 % pārstrādāts papīrs

Lietojamība

Darbības rādiuss: 10 m

Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un

priekšpusē

Vada garums: 7 m

Jaudas kontrole: Ierīces elektronika

Caurules savienojums: SmartLock

Caurules tips: Metāla 2-daļīga teleskopiska

caurule

Riteņu veids: Gumijas

Svars un izmēri

Produkta izmēri (GxPxA): 505x292x292 mm

Produkta svars: 5,5 kg

* Putekļu savākšanas un filtrācijas veiktspēja testēta ar

HF saskaņā ar DIN EN 60312/11/2008.

* jēdziens “Allergy H13” ir komerciāls nosaukums, un to

nav atļauts tulkot vietējā valodā

* Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām

spraugām (IEC62885-2).
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