
 

Máy hút bụi không túi

 

1400 W

PowerCyclone 3

3 phụ kiện

 

FC8085/01 Nhỏ gọn bên ngoài, mạnh mẽ bên trong
Máy hút bụi gọn nhẹ

Máy hút bụi Philips gọn nhẹ  cho công suất làm sạch mạnh mẽ, trọng lượng nhẹ  và kích cỡ  nhỏ nên

dễ cất giữ, mang xách và điều khiển. Ngăn chứa bụi có thể  trút sạch bụi dễ dàng và giúp tránh tạo

ra các đám mây bụi. Bạn có thể  thoải mái di chuyển máy đi khắp mọi nơi.

Làm sạch hiệu quả

Công nghệ  PowerCyclone phân tách bụ i và không khí chỉ trong một lượ t hút

Động cơ 1400 Watt tạo sức hút cao

Dễ  vệ  sinh

Bộ lọc dễ vệ  sinh, có thể  rửa đượ c

Tay cầm bổ sung giúp vận chuyển dễ dàng

Thiết kế ngăn chứa bụ i tiên tiến để  đổ sạch bụ i một cách hợp vệ  sinh

Vươn xa hơn để  làm sạch hoàn hảo

Công cụ  có kẽ hở  giúp bạn vệ  sinh đồ đạc.

Vươn tới mọ i góc cạnh nhờ tay cầm tiện dụng dài hơn

Kiểu dáng nhỏ gọn

Kiểu dáng gọn nhẹ  giúp bạn tự do di chuyển

Thiết bị có kích thước nhỏ để  bảo quản gọn gàng
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Những nét chính

Công nghệ  PowerCyclone

Công nghệ  PowerCyclone mang đến kết quả làm sạch

tốt nhất chỉ trong một lần thông qua 3 bước hiệu quả

cao: 1) Không khí nhanh chóng đi vào PowerCyclone

nhờ cửa hút không khí thẳng và nhẵn. 2) Đường dẫn khí

cong nhanh chóng đẩy không khí lên khoang lốc xoáy. 3)

Tạ i đầu khoang lốc xoáy, những lưỡ i dao ở  đường ra

loạ i sạch bụ i ra khỏ i không khí.

Công cụ có kẽ hở

Công cụ  có kẽ hở  giúp bạn vệ  sinh đồ đạc.

Bộ lọc dễ  vệ  sinh

Bộ lọc bọt xốp có thể  rửa đượ c cho hiệu năng lâu dài.

Tay cầm tiện dụng dài hơn

Tay cầm này rất thuận tiện khi sử dụng. Thiết kế dài

thêm của tay cầm cho phép bạn vươn xa hơn, nhờ vậy

có thể  dễ dàng làm sạch những nơi khó vươn tới.

Động cơ 1400 W

Máy hút bụ i này có động cơ 1400 W hiệu suất cao, tạo

ra sức hút cao, mang lạ i kết quả làm sạch tuyệ t vời.

Vận chuyển dễ  dàng

Tay cầm bổ sung giúp vận chuyển dễ dàng.

Ngăn chứa bụi có thể  trút sạch bụi dễ  dàng

Ngăn chứa bụ i đượ c thiết kế cẩn thận để  xử lý bụ i bẩn

đã thu gom mà không tạo ra đám mây bụ i. Ngăn có

hình dáng độc đáo, bề mặt nhẵn và cầm đượ c bằng một

tay, bạn có thể  dễ dàng kiểm soát việc trút sạch bụ i dễ

dàng.

Kiểu dáng gọn nhẹ

Nhờ trọng lượng nhẹ  và kích thước nhỏ , bạn có thể  dễ

dàng cuộn lạ i và xách máy hút bụ i đến mọ i nơi trong

nhà khi lau dọn.

Thiết bị có kích thước nhỏ

Thiết bị có kích thước nhỏ để  bảo quản gọn gàng.
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Các thông số

Hiệu suất

Công suất đầu vào (tối đa): 1400 W

Công suất hút (tối đa): 200 W

Công suất đầu vào (IEC): 1200 W

Thiết kế

Màu sắc: Màu cam tự nhiên

Lọc

Bộ lọc thoát khí: Bộ lọc bằng bọt xốp

Bộ lọc động cơ : Bộ vi lọc

Dung tích chứa bụi: 1,1 l

Khả năng sử  dụng

Loại ống: Ống nhựa 2-P

Tay xách: Phía trên và phía trước

Khớp nối ống: Hình nón

Loại bánh xe: Nhựa

Bán kính hoạt động: 7 m

Chiều dài dây: 4,5 m

Chỉ báo đầy bụi

Đầu hút và phụ kiện

Đầu hút tiêu chuẩn: Đầu hút đa năng

Phụ kiện đi kèm: Công cụ  có kẽ hở

Phụ kiện bổ sung: Công cụ  vươn dài

Khối lượng và kích thước

Trọng lượng của sản phẩm: 3,1 kg

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: Giấy tái chế 100%
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