
 

Tolmukotita
tolmuimeja

PowerPro Expert

 
99,9% tolmu eemaldamine

750 W

Allergy H13 filter

 

FC9744/09

Töötatud välja suurepäraseks

tolmueemalduseks*
Tänu allergeenide lukustamisele püüab kinni ka peene tolmu

Philipsi PowerPro Expertil on suurepärane imemisvõime parima

puhastustulemuse saavutamiseks. PowerCyclone 8 tehnoloogia ja meie TriActive+

otsak tagavad igal põrandal parima tulemuse.

Parim jõudlus

PowerCyclone 8 tehnoloogia eraldab õhust tolmu

TriActive+ otsak kolmes suunas puhastamiseks

99,9% tolmu eemaldamine tõhusamaks puhastamiseks

750 W mootor, mis tagab suure imemisvõimsuse

Allergikutele sobiv

Allergiafilter 99,9% filtreerimiseks

Allergialukk lukustab tolmu

Ühe käega lihtsasti tühjendatav

Pingutuseta puhastamine

Integreeritud tarvikud: mugavalt paigutatud, alati teie käeulatuses

Käepidemesse integreeritud pehme hari on lihtsasti kättesaadav

Pöörlev väike turbohari hõlpsaks karvade ja ebemete eemaldamiseks
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Esiletõstetud tooted

Võimas õhuringlus

Eksklusiivne PowerCyclone 8 tehnoloogia

kiirendab tolmu eraldamiseks õhu liikumist

õhuringluse kambris. Jõuline keerise

funktsioon võimendab suurepärase

puhastustulemise saavutamiseks õhuringlust

ja jõudlust.

Kolmes suunas puhastamine

Meie eksklusiivne TriActive+ otsak avab

sügavpuhastamiseks vaibakiud. Eesmised

õhukanalid imevad puru sisse ning külgmised

harjased puhastavad põhjalikult mööbli alt ja

seina äärest.

Allergiafilter

Meie puhta õhu filtrisüsteem loob ideaalselt

tihendatud keskkonna ja püüab kinni 99,9%

peenest tolmust – sh ka õietolmu,

lemmiklooma karvad ja tolmulestad – see

sobib allergikutele ja hügieeninõudlikele

inimestele.

Allergialukk

Meie allergialuku süsteemi andur tagab, et

tolmukamber on enne kasutamist korralikult

tihendatud ja lekkekindel.

Lihtne ja hügieeniline tühjendamine

Tolmukambrit saab ühe käega eemaldada ning

kambri ainulaadne kuju ja sile pind

lihtsustavad kambri tühjendamist.

Integreeritud tarvikud

Integreeritud tarvikud: mugavalt paigutatud,

alati teie käeulatuses

Integreeritud pehme hari

Käepidemesse integreeritud pehme hari on

lihtsasti kättesaadav

IF-i 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.

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

Õhuvoog (max): 41 l/s

Sisendvõimsus (max): 750 W

Helitugevus: < 76 dB

Otsakud ja tarvikud

Tarvikute hoidik: Seadme küljes

Lisaotsak: Väike turbohari,

Vaibapuhastusotsak, Kõvakattega põranda

otsak

Tavaline otsak: TriActive+ otsak

Komplektisolevad tarvikud: Piluotsak,

Sisseehitatud hari, Väike otsak

Lisatarvikud: Filtri vahetamise komplekt:

FC8003/01

Disain

Värvus: Opaalroheline

Filtreerimine

Tolmumaht: 2 l

Väljalaskefilter: Allergy H13 filter

Mootorifilter: Eluaegne pestav filter

Filtreerimistase: HEPA 13 tase**

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Voolutarve ooterežiimis: < 0,5 W

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kasutatavus

Tegevusraadius: 10 m

Kandesang: Peal ja ees

Juhtme pikkus: 7 m

Võimsuse reguleerimine: Elektrooniline

seadmel

Toruliitmik: SmartLock

Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskooptoru

Ratta tüüp: Kummist

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (p x l x k): 505 x 292 x

292 mm

Toote kaal: 5,5 kg

* Tolmueemaldust ja filtreerimisjõudlust on kõvakattega

pinnal katsetatud kooskõlas standardiga DIN EN

60312/11/2008.

* Sõna Allergy H13 on kaubanduslik nimetus ja seda ei

tohi kohalikku keelde tõlkida.

* 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt

otsakute abil (IEC62885-2).
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