
Støvsuger med pose

CompactGo

 
Energieffektivitetsklasse B

Mundstykke til hårde gulve

Mundstykke med lang
rækkevidde

 
FC8120/09

Fuld ydelse
Lavere energiforbrug

Den nye Philips CompactGo laver fuld rengøring på alle hårde gulve takket være mundstykket, der er særligt

tilpasset til hårde gulve.

Flotte rengøringsresultater

Energieffektivitetsklasse B

Mundstykke til den bedst mulige rengøring på alle hårde gulve

Komfort

Apparat i lille størrelse, der gør den nem at opbevare

Let og nemt at flytte

Vaskbar støvpose



Støvsuger med pose FC8120/09

Vigtigste nyheder Specifikationer

Energieffektivitetsklasse B

Denne støvsuger er konstrueret til at opnå fuld

ydeevne med en energieffektivitetsklasse B.

Mundstykke til hårde gulve

Mundstykket til hårde gulve sikrer den bedst

mulige rengøring på alle hårde gulve, især

parketgulve og fliser. 1) De særligt bløde

børstehår beskytter gulvene mod lave ridser. 2)

Det bløde børstehårsmønster sikrer den bedst

mulige støvopsamling på alle hårde gulve. 3)

Mundstykket er let og udstyret med hjul, der

giver stor manøvredygtighed på alle gulve.

Kompakt størrelse

Takket være dets lille størrelse er apparatet

nemt at opbevare og er pladsbesparende.

Let og nemt at flytte

Du kan nemt transportere og rulle støvsugeren

rundt under rengøringen takket være dens lette

vægt og lille størrelse.

Genanvendelig støvpose

Vaskbar støvpose

Performance

Energieffektivitetsklassificering: B

Årligt energiforbrug: 33,7 kW-timer

Rengøringsklasse for hårde gulve: D

Støvemissionsklasse: E

Lydniveau: 84 dB

Indgangseffekt (IEC): 1100 W

Luftstrøm (maks.): 26,8 l/s

Vakuum (maks.): 22,1 kPa

Design

Farve: Koralrød

Filtrering

Støvkapacitet: 1,6 L

Støvposens type: Genanvendelig støvpose

Støvfilter: Mikrofilter

Motorfilter: Mikrofilter

Brugervenlighed

Aktionsradius: 6 m

Ledningslængde: 4 m

Rørtype: Fast 2-delt metalrør

Rørkobling: Konisk

Hjultype: Plastik

Bærehåndtag: Front

Indikator for fuld støvbeholder

Mundstykke og tilbehør

Standardmundstykke: Mundstykke til hårde

gulve

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille

mundstykke

Bæredygtighed

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 4 kg

Produktets mål (L x B x H): 337 × 260 ×

233 mm
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