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Събира 99,9%* от финия прах
Хигиенично изпразване с една ръка

С прахосмукачката без торбичка от серия 3000 на Philips получавате компактен дизайн в

комбинация с голяма производителност. Насладете се на цялостно почистване на дома ви

благодарение на технологията PowerCyclone 5 и нашия накрайник TriActive, който включва 3

почистващи действия в едно.

Отлично качество

900W мотор за висока всмукателна мощност

99,9% събиране на прах* за високи резултати при почистване

PowerCyclone 5 поддържа силна всмукателна мощност за по-дълго

Накрайник TriActive за почистване по 3 начина

Филтриращата система Allergy H13 улавя над 99,9% от финия прах

Почистване без усилия

Контейнерът за прах е разработен за хигиенично изпразване с една ръка

Компактна и лека за лесно пренасяне

Мека четка, вградена в дръжката, винаги готова за ползване

Сглобяване ActiveLock за лесно нагаждане към всяка задача
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Акценти

Високоефективен 900 W мотор

Високоефективният мотор с мощност от 900 W

осигурява висока всмукателна мощност за страхотни

резултати при почистване.

99,9% събиране на прах*

Накрайникът TriActive и високата всмукателна

мощност гарантират, че можете да почистите 99,9%

от финия прах*.

Технология PowerCyclone 5

Технологията PowerCyclone 5 ускорява въздушния

поток в цилиндричната камера, за да отдели праха от

въздуха и да поддържа висока производителност и

силна всмукателна мощност за по-дълго.

Накрайник TriActive

Накрайникът TriActive извършва 3 почистващи

действия с едно минаване. Специално

проектираният профил премахва дълбоко скрития

прах от килими, докато големият преден отвор

засмуква едри отпадъци. Въздушните канали и

четките от двете страни на накрайника събират прах

и мръсотия покрай стени или мебели.

Хигиенично изхвърляне на сметта

Лесният за изпразване контейнер за прах е

предназначен за хигиенично изпразване с една ръка,

за да се намалят облаците прах.

Компактна и лека

Компактният и лек дизайн гарантира, че

съхраняването и носенето на прахосмукачката е

лесно.

Вградена четка

В дръжката е вградена четка за прах, за да е винаги в

готовност за използване върху мебели, плоски

повърхности и тапицерия.

Филтър Allergy H13

Напълно запечатаната система за филтриране улавя

над 99,9% от фините частици прах – включително

полени, косми от домашни любимци и акари – за

страдащите от алергии и за всеки, който изисква по-

високо ниво на хигиена. Нивото на филтриране е

еквивалентно на HEPA 13**.

ЗЛАТНА НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН – IF 2018 г.

Продукти и проекти с награди от IF концепции и още

други, избрани от водещите имена в сферата на

дизайна.Вече 65 години НАГРАДАТА ЗА ДИЗАЙН

НА iF е призната за арбитър на качество за

ненадминат дизайн. Етикетът на iF е световно

известен с услуги за изключителен дизайн и

НАГРАДАТА ЗА ДИЗАЙН НА iF е една от най-

важните награди за дизайн в света.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.



Прахосмукачка без торба FC9330/09

Спецификации

Представяне

Въздушен поток (макс.): 27,8 л/сек

Входна мощност (IEC): 750 W

Ниво на силата на звука: 76 dB

Вакуум (макс.): 16,8 kPa

Консумирана мощност (макс.): 900 W

Употреба

Радиус на действие: 9 м

Дръжка за носене: Отпред

Дължина на кабела: 6 м

Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2

части

Тип на колелата: Пластмаса

Дизайн

Цвят: Монца червено

Филтриране

Вместимост за прах: 1,5 л

Изходящ филтър: Филтър Allergy H13

Филтър на мотора: Миещ се филтър

Ниво на филтриране: Ниво HEPA13**

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: Тесен накрайник, Вградена

четка

Съхраняване на приставки: На тръбна щипка

Стандартен накрайник: Накрайник TriActive

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 410 x 281 x

247 мм

Тегло на продукта: 4,5 кг

Размери на пакета (Д x Ш x В): 525 x 320 x 315 мм

Аксесоари

Комплект за смяна на филтър: FC8010/02

* 99,9% събиране на прах от твърди подови настилки с процепи

(IEC62885-2).

* * Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и са

еквивалентни на HEPA 13.
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