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99,9% tolmu eemaldamine

900 W

PowerCyclone 5

 

FC9334/09

Kompaktne ja võimas
Parema imemisvõime* ja tehnoloogiaga PowerCyclone 5

Philipsi PowerPro Compact kogub rohkem tolmu* ning filtreerib puhta põranda ja värske õhu saamiseks 99,9%

osakestest. Võimas õhuringlus ja täiustatud konstruktsioon suunavad mustuse oma kohale, kus see püsib kuni

tühjendamiseni.

Märkimisväärsed puhastustulemused

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga

PowerCyclone 5 tehnoloogia eraldab õhust tolmu

Turbohari eemaldab 25% rohkem karvu ja tolmu

99,9% tolmu eemaldamine tõhusamaks puhastamiseks

900 W mootor, mis tagab suure imemisvõimsuse

Pingutuseta puhastamine

ActiveLocki liitmikud võimaldavad kohandada tolmuimejat iga toimingu jaoks

Suured rattad paremaks liikumiseks

Ühe käega lihtsasti tühjendatav

Käepidemesse integreeritud pehme hari on alati kasutusvalmis

Puhta õhufiltri süsteem

Allergy H13 filtrisüsteem püüab kinni > 99,9% peenest tolmust
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Esiletõstetud tooted

TriActive'i otsak

TriActive'i otsak sooritab kolm

puhastustoimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt

vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda

endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb

suurema sodi otsaku ees oleva suure ava

kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema

külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis

on tihedalt mööbli ja seinte vastas.

Võimas õhuringlus

Eksklusiivne PowerCyclone 5 tehnoloogia

kiirendab tolmu eraldamiseks õhuringluse

kambris õhu liikumist. Jõuline keerise

funktsioon võimendab suurepärase

puhastustulemise saavutamiseks õhuringlust

ja jõudlust.

Turbohari süvapuhastuseks

Meie turboharja otsakuga kogutakse karvad ja

ebemed kiiresti kokku ning vaibad on 25%

puhtamad*. Pehmed rattad ei kahjusta

kõvakattega põrandat.

Lihtne ja hügieeniline tühjendamine

Tolmumahuti saab ühe käega eemaldada ning

mahuti ainulaadne kuju ja sile pind

lihtsustavad mahuti tühjendamist.

Pehme hari käeulatuses

Tolmuhari on käepidemesse integreeritud, et

see oleks mööbli, silepindade või polstrite

puhastamiseks alati käepärast.

Kiiresti reguleeritav olenevalt toimingust

ActiveLocki liitmike abil klõpsavad otsakud ja

tarvikud puhastamise ajal teleskooptorule.

Suured rattad – parem juhitavus

Suured rattad tagavad koristamisel sujuvama

liikumise.

Allergy H13 filtrisüsteem

Täielikult tihendatud filtrisüsteem püüab kinni

> 99,9% peenest tolmust – sh ka õietolmu,

lemmiklooma karvad ja tolmulestad – see

sobib allergikutele ja hügieeninõudlikele

inimestele. Filtreerimistase vastab HEPA 13*

standardile.

IF-i KULDNE DISAINIAUHIND 2018

iF disainiauhinna saanud tooted, projektid,

kontseptsioonid ja muu, mis on välja valitud

disainivaldkonna tipptegijate poolt.65 aastat

on IF-i DISAINIAUHINDA teatud kui

suurepärase disaini äratundjat. iF-i märgisega

tunnustatakse silmapaistvaid disainilahendusi

ja iF-i DISAINIAUHIND on üks olulisematest

disainiauhindadest terves maailmas.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Jõudlus

Õhuvoog (max): 27,8 l/s

Sisendvõimsus (IEC): 750 W

Sisendvõimsus (max): 900 W

Helitugevus: 76 dB

Vaakum (max): 16,8 kPa

Kasutatavus

Tegevusraadius: 9 m

Kandesang: Eesmine

Juhtme pikkus: 6 m

Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskooptoru

Ratta tüüp: Kummist

Disain

Värvus: Opaalroheline

Filtreerimine

Tolmumaht: 1,5 l

Väljalaskefilter: Allergy H13 filter

Mootorifilter: Pestav filter

Filtreerimistase: HEPA 13 tase**

Otsakud ja tarvikud

Komplektisolevad tarvikud: Piluotsak,

Sisseehitatud hari

Tarvikute hoidik: Toruklambri küljes

Lisaotsak: Kõvakattega põranda otsak,

Turbohari

Tavaline otsak: TriActive'i otsak

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (p x l x k): 410 × 281 × 247 mm

Pakendi mõõtmed (p x l x k): 525 × 320 ×

315 mm

Tarvikud

Filtri vahetamise komplekt: FC8010/02

* Võrreldes tootega PowerPro Compact FC9323/09

* Sõna Allergy H13 on kaubanduslik nimetus ja seda ei

tohi kohalikku keelde tõlkida.

* Filtreerimistasemeid testitakse vastavalt standardile

EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.

* 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt

otsakute abil (IEC62885-2).
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