
Putekļu sūcējs bez
maisiņa

PowerPro Active

 
Savāc 99,9 % putekļu

750 W

Allergy H13 filtrs

 
FC9556/09

Maksimāla veiktspēja ar PowerCyclone 7
Viegla un higiēniska putekļu izbēršana

Philips PowerPro Active putekļu sūcējs bez maisiņa sniedz augstāko tīrīšanas

veiktspēju, pateicoties PowerCyclone 7 tehnoloģijai un TriActive+ uzgalim, kas

izstrādāti, lai maksimizētu putekļu savākšanu. Putekļu tvertne ir paredzēta

higiēniskai iztukšošanai.

Maksimāla veiktspēja

PowerCyclone 7 saglabā spēcīgu sūkšanas jaudu ilgāk

TriActive+ uzgalis nodrošina augstu veiktspēju uz visa veida grīdas segumiem

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

750W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

Maksimālas ērtības

Power Control funkcija sūkšanas jaudas regulēšanai

Kompakts dizains ar priekšējo un augšējo rokturi, kas atvieglo pārnēsāšanu

Rokturī integrēta mīksta birste un mēbeļu uzgalis

Mīksts buferis un gumijas riteņi mēbeļu pasargāšanai

Turbo birstes uzgalis mājdzīvnieku spalvu savākšanai

Higiēniska tīrīšana

Putekļu nodalījums kas izstrādāts higiēniskai iztukšošanai ar vienu roku

Allergy H13 filtru sistēma aiztur > 99,9 % smalko putekļu
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Izceltie produkti

PowerCyclone 7

PowerCyclone 7 aerodinamiskais dizains

samazina gaisa pretestību un nodrošina izcilu

tīrīšanas veiktspēju, veicot 3 ļoti efektīvas

darbības: 1) gaiss ātri nonāk PowerCyclone,

pateicoties taisnajai un gludajai gaisa

ieplūdei; 2) izliektā gaisa padeves caurule ātri

aizvada gaisu uz augšu cikloniskajā kamerā; 3)

putekļu uztvērēja augšdaļā izejas asmeņi

efektīvi atdala putekļus no gaisa.

TriActive+ uzgalis

TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā

piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi

paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai

izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā

atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos

netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus

un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm

un sienām.

Jaudas kontrole

Jaudas kontroles funkcija, lai noregulētu

sūkšanas jaudu atbilstoši dažādiem

uzkopšanas uzdevumiem, piemēram, cietajām

grīdām, koka grīdām un mīkstajiem segumiem.

Vienkārša un kārtīga iztukšošana

Putekļu nodalījums ir izstrādāts higiēniskai

iztukšošanai ar vienu roku, kas palīdz

samazināt putekļu izplatīšanos. 

Viegls un kompakts

Augšējie un priekšējie rokturi vieglai

pārnēsāšanai. Kompakts dizains ļauj ērti

uzglabāt.

Mīkstais buferis un gumijas riteņi

Mīkstais buferis un gumijas riteņi mēbeļu

pasargāšanai, un skrāpējumu novēršanai uz

grīdas. Ļauj un nodrošina vieglu

manevrējamību.

Mīksta birste un mēbeļu uzgalis

Putekļu birstes piederums ir iebūvēts tieši

rokturī, tāpēc tā vienmēr ir gatava lietošanai uz

mēbelēm, plakanām virsmām un polsterējuma.

Mēbeļu uzgalis ir ideāli piemērots mīksto

segumu tīrīšanai un dzīvnieku spalvu

likvidēšanai.

Turbo Brush

Turbo birste ļauj dziļi iztīrīt paklājus, viegli

noņemt matus un pūkas. Rotējošā birste uzgaļa

iekšpusē aktīvi likvidē mazas putekļu

daļiņas un mājdzīvnieku spalvas, kā rezultātā

uzlabojas tīrīšanas veiktspēja. Uzgaļa riteņi

novērš bojājumus, ja ierīce tiek izmantota uz

cietām grīdas virsmām.

5 gadu garantija

Reģistrējieties vietnē philips.com/welcome

3 mēnešu laikā pēc iegādes, lai bez maksas

iegūtu 5 gadu garantiju motoram!

Izstrādāts Eiropā

Izgatavots atbilstoši Philips augstākajiem

kvalitātes standartiem.
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Specifikācijas

Sniegums

Ieejas jauda (IEC): 650 W

Skaņas līmenis: 71-76 dB

Motora jauda (maks.): 750 W

Lietojamība

Jaudas kontrole: Ierīces elektronika

Darbības rādiuss: 9 m

Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un

priekšpusē

Caurules tips: Metāla 2-daļīga teleskopiska

caurule

Caurules savienojums: ActiveLock

Riteņu veids: Gumijas

Dizains

Krāsa: Louros zila

Filtrēšana

Putekļu ietilpīgums: 1,5 l

Izplūdes filtrs: Allergy H13 filtrs

Motora filtrs: Mazgājams filtrs

Filtrācijas līmenis: HEPA13 līmenis**

Uzgaļi un piederumi

Standarta uzgalis: TriActive+ uzgalis

Papildu uzgalis: Turbo brush, Mēbeļu uzgalis,

Cieto grīdu uzgalis

Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās

ievietojams uzgalis, Iebūvēta birste

Piederumu uzglabāšana: Uz caurules

uzspraužami

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts

papīrs

Svars un izmēri

Produkta svars: 4,5 kg

Produkta izmēri (GxPxA): 412 x 280 x 280 mm

Piederumi

Filtra nomaiņas komplekts: FC8010/02

* Philips patentētais tīrīšanas veiktspējas novērtējums,

uzziniet vairāk vietnē www.philips.com/performance-

rating

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

nav atļauts tulkot vietējā valodā

* Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar EN60312-1-

2017 un ir līdzvērtīgi HEPA 13

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

spraugām (IEC62885-2).
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