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Perfektní výkon
Menší spotřeba energie

Nový vysavač Philips CompactGo nabízí plný výkon při úklidu všech typů tvrdých podlah, díky vyhrazené hubici

na tvrdé podlahy.

Vynikající čisticí výsledky

Energetická třída B

Hubice pro optimální čištění všech tvrdých podlah

Pohodlí

Přístroj malé velikosti kvůli kompaktnímu ukládání

Nízká hmotnost, snadná manipulace

Omyvatelný prachový sáček



Sáčkový vysavač FC8120/09

Přednosti Specifikace

Energetická třída B

Tento vysavač byl navržen tak, aby dosahoval

plného výkonu v energetické třídě B.

Hubice na tvrdé podlahy

Hubice na tvrdé podlahy zajistí optimální

čištění všech tvrdých podlah, zejména parket a

dlaždic. 1) Měkké štětiny speciálního kartáče

chrání podlahy před poškrábáním. 2)

Uspořádání měkkých štětin zajistí optimální

zachycení prachu na všech tvrdých podlahách.

3) Hubice je lehká a je vybavena kolečky pro

skvělou pohyblivost na všech podlahách.

Kompaktní velikost

Díky malé velikosti je možné přístroj snadno

skladovat a ušetřit cenný prostor.

Nízká hmotnost, snadná manipulace

Vysavač je při úklidu možné díky nízké

hmotnosti a malé velikosti snadno přenášet a

přesouvat.

Trvalý prachový sáček

Omyvatelný prachový sáček

Výkon

Hodnocení energetické účinnosti: B

Průměrná roční spotřeba: 33,7 kWh

Třída čištění tvrdých podlah: D

Třída zpětných emisí prachu: E

Úroveň síly zvuku: 84 dB

Příkon (IEC): 1 100 W

Proud vzduchu (max.): 26,8 l/s

Podtlak (max.): 22,1 kPa

Design

Barva: Korálově červená

Filtrace

Kapacita pro prach: 1,6 L

Typ prachového sáčku: Trvalý prachový sáček

Výstupní filtr: Mikrofiltr

Filtr motoru: Mikrofiltr

Použitelnost

Akční rádius: 6 m

Délka kabelu: 4 m

Typ trubice: Pevná dvoudílná kovová trubice

Spojka trubice: Kónický

Typ koleček: Plastový

Rukojeť pro přenášení: Přední

Indikátor naplnění prachem: Ano

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Hubice na tvrdé podlahy

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbiny,

Malá hubice

Podpora udržitelného rozvoje

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 4 kg

Rozměry výrobku (D x Š x V):

337 x 260 x 233 mm
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