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99,9% tolmu eemaldamine

750 W

Allergy H13 filter

 
FC9556/09

Maksimaalne jõudlus PowerCyclone 7 abil

Lihtne ja hügieeniline tolmu eemaldamine

Philips PowerPro Active tolmukotita tolmuimeja pakub tänu maksimaalseks

tolmukogumiseks loodud PowerCyclone 7 tehnoloogiale ja TriActive+ otsakule

silmapaistvaid puhastustulemusi. Tolmukamber on konstrueeritud nii, et seda

oleks hügieeniline tühjendada.

Maksimaalne jõudlus

PowerCyclone 7 hoiab tugevat imemisvõimsust kauem

TriActive+ otsak tagab suurepärase jõudluse kõigil põrandatel

99,9% tolmu eemaldamine tõhusamaks puhastamiseks

750 W mootor, mis tagab suure imemisvõimsuse

Maksimaalne mugavus

Imemisvõimsuse reguleerimise funktsioon

Eesmise ja pealmise kandesangaga kompaktne disain

Käepidemesse integreeritud pehme hari ja mööbliotsak

Mööblit kaitsvad pehme põrkeriba ja kummirattad

Turboharja otsak lemmiklooma karvade eemaldamiseks

Hügieeniline puhastamine

Tolmukamber, mis võimaldab ühe käega hügieenilist tühjendamist

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

PowerCyclone 7

PowerCyclone 7 aerodünaamiline disain

minimeerib õhutakistust ja annab parimad

puhastamistulemused kolme väga tõhusa

sammu abil: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i

süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu

sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab

õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse;

3) kambri ülaosas olevad välislabad filtreerivad

tõhusalt õhust tolmu.

TriActive+ otsak

TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut

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 kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja

sodi, mis on mööbli ja seinte vastas

Võimsuse reguleerimine

Võimsuse reguleerimise funktsioon võimaldab

teil kohandada imemisvõimsust vastavalt

erinevatele ülesannetele, nagu kõvakattega ja

puitpõranda või pehme mööbli puhastamine.

Lihtne ja hügieeniline tühjendamine

Tolmukamber võimaldab ühe käega

hügieenilist tühjendamist, mis vähendab

tolmupilvede teket. 

Kerge ja kompaktne

Pealmised ja eesmised kandesangad tagavad

kerge liigutamise. Kompaktne disain

võimaldab mugavat hoiustamist.

Pehme põrkeriba ja kummirattad

Pehme põrkeriba ja kummirattad kaitsevad teie

mööblit ja ennetavad põrandale tekkivaid

kriime. Lisaks on tagatud lihtne

manööverdamine.

Pehme hari ja mööbliotsak

Tolmuhari on käepidemesse integreeritud, et

see oleks mööbli ja silepindade

puhastamiseks alati käepärast. Mööbliotsak

sobib ideaalselt pehme mööbli puhastamiseks

ja loomakarvade eemaldamiseks.

Turbohari

Turbohari võimaldab vaipade sügavpuhastust

ning karvade ja ebemete kiiret eemaldamist

vaipadelt. Pöörlev hari eemaldab aktiivselt

väikesed tolmuosakesed ja loomakarvad,

tagades parema puhastustulemuse. Otsaku

rattad väldivad kahjustusi kõvakattega

põrandatel kasutamise korral.

5-aastane garantii

Registreerige toode aadressil philips.ee kolme

kuu jooksul alates ostmisest, et nautida

seadme mootorile kehtivat tasuta viieaastast

garantiid!

Väljatöötatud Euroopas

Toodetud vastavalt Philipsi rangetele

kvaliteedistandarditele.
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Spetsifikatsioon

Jõudlus

Sisendvõimsus (IEC): 650 W

Helitugevus: 71–76 dB

Sisendvõimsus (max): 750 W

Kasutatavus

Võimsuse reguleerimine: Elektrooniline

seadmel

Tegevusraadius: 9 m

Kandesang: Peal ja ees

Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskooptoru

Toruliitmik: ActiveLock

Ratta tüüp: Kummist

Disain

Värvus: Meresinine

Filtreerimine

Tolmumaht: 1,5 l

Väljalaskefilter: Allergy H13 filter

Mootorifilter: Pestav filter

Filtreerimistase: HEPA 13 tase**

Otsakud ja tarvikud

Tavaline otsak: TriActive+ otsak

Lisaotsak: Turbohari, Mööbliotsak, Kõvakattega

põranda otsak

Komplekti kuuluvad tarvikud: Piluotsak,

Sisseehitatud hari

Tarvikute hoidik: Toruklambri küljes

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 4,5 kg

Toote mõõtmed (p x l x k): 412 × 280 ×

280 mm

Tarvikud

Filtri vahetamise komplekt: FC8010/02

* Philipsi toodete tõhususe hindamise kohta leiate

lisateavet veebiaadressilt

www.philips.com/performance-rating

* 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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