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99,9% tolmu eemaldamine

750 W

66 dB vaikseks tolmuimemiseks

 

FC8785/09

Maksimaalne jõudlus, minimaalne müra.
Eemaldab ja lukustab > 99,99%* tolmust ja allergeenidest

Puhta põrandaga kaasneb kodus puhtam õhk. Uuel Philips Performer Silentil on

mustuse ja peentolmu põhjalikult eemaldamiseks ning puhtama õhu tagamiseks

täiustatud otsak. Helitugevusega 66 dB on see ka meie kõige vaiksem tolmuimeja.

Parim jõudlus

TriActive Pro otsak eemaldab sügavpuhastamiseks ka kõige peenema mustuse

Parketiotsak kaitseb põrandat kriimustuste eest

Turboharja otsak lemmiklooma karvade eemaldamiseks

99,9% tolmu eemaldamine tõhusamaks puhastamiseks

750 W mootor, mis tagab suure imemisvõimsuse

Pingutuseta puhastamine

Vaikne tolmuimemine, mis ei sega kedagi

Pikk 12-meetrine kasutusulatus ilma pistikut vooluvõrgust eemaldamata

Suur 4-liitrine mahutavus tähendab harvemat kotivahetust

Käepidemesse integreeritud pehme hari on alati kasutusvalmis

Allergikutele sobiv

Allergiafilter püüab kinni 99,9% kogu tolmust – ECARFi sertifitseeritud

Lihtsasti kasutatav s-bag kestab kuni 50% kauem
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Esiletõstetud tooted

Vaikne tolmuimemine

See tolmuimeja on mõeldud töötama madala

müratasemega, et saaksite mis tahes ajal

tolmu imeda seejuures kedagi häirimata.

Tootel on optimeeritud õhukanalid, varutsoonid

ja vaikne mootor, mis võimaldavad vaikselt

tolmu imeda. QuietMarki sertifitseeritud.

Allergiafilter

Meie puhta õhu filtrisüsteem püüab kinni

99,9% peenest tolmust – sh ka õietolmu,

lemmiklooma karvad ja tolmulestad – see

sobib allergikutele ja hügieeninõudlikele

inimestele. ECARFi poolt allergiasõbralikuks

sertifitseeritud.

TriActive Pro otsak

Uus TriActive Pro otsak on parima jõudlusega

otsak Philipsilt – vaipade ja kõvakattega

põranda sügavpuhastamiseks. Otsak liigub

tihedalt mööda põrandat ja tungib sügavale

vaibakiudude vahele, eemaldades seeläbi ka

kõige peenema mustuse.

Turbohari

Pöörlev turbohari võimaldab vaipasid

põhjalikult puhastada ning karvad ja ebemed

kiiresti eemaldada. Otsaku sees olev pöörlev

hari eemaldab aktiivselt väikesed

tolmuosakesed ja loomakarvad

Mittekraapiv parketiotsak

Meie parketiotsaku pehmed harjased

puhastavad põhjalikult ja kaitsevad

kõvakattega põrandaid kriimustuste eest.

Pikk 12-meetrine kasutusulatus

Tänu 12-meetrilisele kasutusulatusele saate

seadet kauem kasutada, ilma et peaksite

pistiku vooluvõrgust eemaldama.

Pehme hari käeulatuses

Tolmuhari on käepidemesse integreeritud, et

see oleks mööbli, silepindade või polstrite

puhastamiseks alati käepärast.

Lihtsasti kasutatav s-bag

S-bag kestab kuni 50% kauem ja tagab

tolmuimeja täieliku imivõimsuse kuni hetkeni,

mil kott täis saab. Üks hügieenilise

tihendusmehhanismiga kott sobib kõigile

mudelitele.

Suur 4-liitrine mahutavus

Suure mahutavusega tolmukambrisse mahub

neli liitrit tolmu, misjärel tuleb kott vahetada.

5-aastane garantii

Registreerige toode aadressil philips.ee kolme

kuu jooksul alates ostmisest, et nautida

seadme mootorile kehtivat tasuta viieaastast

garantiid!
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Spetsifikatsioon

Jõudlus

Sisendvõimsus (max): 750 W

Sisendvõimsus (IEC): 650 W

Helitugevus: 66 dB

Kasutatavus

Tegevusraadius: 12 m

Kandesang: Peal ja ees

Juhtme pikkus: 9 m

Tolmukambri täitumise indikaator

Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskooptoru

Ratta tüüp: Kummist

Toruliitmik: SmartLock

Võimsuse reguleerimine: Elektrooniline

seadmel

Disain

Värvus: Mattmust

Filtreerimine

Tolmukoti mudel: s-bag Ultra Long

Performance tolmukott

Tolmumaht: 4 l

Väljalaskefilter: Allergiavastane filter

Mootorifilter: Mikrofilter

Otsakud ja tarvikud

Komplektisolevad tarvikud: Piluotsak, Väike

otsak, Sisseehitatud hari

Lisaotsak: Parketiotsak, Turbohari

Tavaline otsak: TriActive Pro

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (p x l x k): 470 × 320 ×

280 mm

Toote kaal: 5,4 kg

* tolmu eemaldamine kõvakattega põrandalt (IEC62885-

2) ja kuni 0,3 μm osakeste filtreerimine

* 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt

otsakute abil (IEC62885-2).
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