
Porzsák nélküli porszívó

• 900 W-os
• PowerCyclone 5
• Allergy H13 szűrő

FC9330/09

Kompakt méretű, mégis nagy teljesítményű
 

Erőteljesebb porfelszívás* és PowerCyclone 5 technológia

 
A Philips PowerPro Compact porszívó több port szív fel* és annak 99,9%-át kiszűri a padlók, illetve a levegő tisztasága érdekében.

Az erőteljes körkörös mechanizmus és a kifinomult kialakítás féken tartja a port, még kiürítéskor is.

Előnyök

Figyelemre méltó takarítási eredmények
• A PowerCyclone 5 technológia különválasztja a port és a levegőt
• A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre
• 99,9%-os porfelszívás* a kiváló tisztítóteljesítményért
• 900 W-os motor a nagy szívóteljesítményért
 
Egyszerű tisztítás
• Az ActiveLock csatlakozásokkal könnyen alkalmazkodik minden

feladathoz

• Nagy méretű kerekek a jobb mozgathatóság érdekében
• Egy kézzel is kiüríthető a por könnyű kezelhetősége érdekében
• Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra
 
Clean air légszűrő rendszer
• Az Allergy H13 szűrőrendszer felfogja a finom por több mint 99,9%-

át
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Szolgáltatások

Erőteljes cyclone működés

Az egyedülálló PowerCyclone 5 technológia felgyorsítja a levegőt körkörös
légkamrájában, hogy elválassza azt a portól. Egy erőteljes keverő mozgás
maximalizálja a légáramlás teljesítményét a káprázatos tisztítási teljesítmény
eléréséért.

Azonnal alkalmazkodik minden feladathoz

Az ActiveLock csatlakozások azt jelentik, hogy a csövek és a tartozékok
egyszerűen a helyükre ugranak a teleszkópos csövön a tisztítás közben.

Nagy kerekek – jobban irányítható

A nagy kerekek sima mozgásirányítást biztosítanak takarítás közben.

Egyszerűen és tisztán kiüríthető

A portároló egy kézzel csatlakoztatható, és különleges formájának és sima
felszínének köszönhetően irányítja a port ürítés közben.

Lágy kefék gombnyomásra

Egy porolókefe-tartozék található közvetlenül a fogantyúba építve, ami mindig
készen áll a bútorokhoz, lapos felületekhez és kárpitokhoz.

TriActive szívófej

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre: 1) Speciális
talpával gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is eltávolítja a
port. 2) az elején lévő nyíláson át a nagyobb szennyeződéseket is felszippantja.
3) A bal és jobb oldalsó levegőcsatornái felszedik a közvetlenül a bútorok és a
fal mellett lévő port és piszkot is.

Allergy H13 szűrőrendszer

A teljesen szigetelt szűrőrendszer a finom porszemek több mint 99,9%-át
felfogja, köztük a polleneket, a kisállatok szőrét és a poratkákat – az
allergiában szenvedők és azok számára, akik a higiénia magasabb szintjét
szeretnék elérni. A szűrési szint a HEPA 13* szűrőével egyenértékű.

99,9%-os porfelszívás*

A finom por 99,9%-át felporszívózhatja az erőteljes szívóerőnek és a nagy
teljesítményű szívófejeknek köszönhetően.

Nagy hatékonyságú 900 W-os motor

A nagy hatékonyságú motorunk a mindig alapos tisztításért erőteljes szívóerőt
biztosít, és kevesebb energiát fogyaszt.

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Teljesítmény
Légáram (max.) 27,8 l/mp

Bemeneti teljesít-
mény (IEC)

750 W
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Zajszint 76 dB
Szívóerő (max.) 16,8 kPa
Bemeneti teljesít-
mény (max.)

900 W

Felhasználhatóság
Hatósugár 9 m
Hordfogantyú Előlap
Vezetékhossz 6 m
Csőtípus Fém, kétrészes teleszkópos cső
Keréktípus Műanyag

Kialakítás
Szín Sportos piros

Szűrőrendszer
Portartály kapacitása 1,5 L
Kimeneti levegőszűrő Allergy H13 szűrő
Motorvédő szűrő Mosható szűrő
Szűrési szint HEPA13 szint**

Szívófejek és tartozékok
Mellékelt tartozékok Réstisztító szívófej

Beépített kefe
Tartozékok tárolása A csőbilincsen
Normál szívófej TriActive szívófej

Fenntarthatóság
Csomagolás > 90% újrahasznosított anyag
Felhasználói kézi-
könyv

100% újrahasznosított papír

Tömeg és méretek
A termék méretei
(Ho x Szé x Ma)

410 x 281 x 247 mm

Készülék tömege 4,5 kg
Csomag méretei (H x
Sz x M)

525 x 320 x 315 mm

Tartozékok
Szűrőcserekészlet FC8010/02

Méret csomagolással együtt
Magasság 31,50 cm
Szélesség 32,00 cm
Mélység 52,50 cm
Nettó tömeg 5,80 kg
Bruttó tömeg 7,19 kg
EAN 08710103796268
Mellékelt termékek
száma
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Származási hely CN
Harmonizált rend-
szerkód

850811

Külső kartondoboz
Hosszúság 52,50 cm
Szélesség 32,00 cm
Magasság 31,50 cm
Bruttó tömeg 7,19 kg
EAN 08710103796268
Fogyasztói csomago-
lások száma
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PowerPro Compact

* A PowerPro Compact FC9323/09 típussal összehasonlítva
* A szűrési szinteket az EN60312-1-2017 szabvány szerint tesztelik, és azok egyenértékűek a HEPA 13 szűrőével.
* 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító szívófejjel (IEC62885-2).
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