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Plnohodnotný výkon
Nižšia spotreba energie

Nový vysávač Philips CompactGo poskytuje plnohodnotný čistiaci výkon na všetkých tvrdých podlahách vďaka

hubici určenej špeciálne na tvrdé podlahy.

Vynikajúce výsledky čistenia

Trieda energetickej efektívnosti B

Hubica na optimálne čistenie všetkých tvrdých podláh

Vybavenie a vlastnosti

Malý spotrebič na kompaktné odkladanie

Nízka hmotnosť a ľahké presúvanie

Vrecko na prach je možné prať



Vysávač s vreckom FC8120/09

Hlavné prvky Technické údaje

Trieda energetickej efektívnosti B

Tento vysávač je navrhnutý, aby poskytoval

plnohodnotný výkon s triedou energetickej

efektívnosti B.

Hubica na tvrdé podlahy

Hubica na tvrdé podlahy zabezpečuje

optimálne čistenie všetkých tvrdých podláh,

hlavne parkiet a dlažby. 1) Špeciálne mäkké

vlákna kefy ochránia podlahu pred

poškriabaním. 2) Štruktúra jemných vlákien

zaručí optimálne zachytávanie prachu na

všetkých druhoch tvrdých podláh. 3) Hubica je

ľahká a vybavená kolieskami, ktoré umožňujú

skvelú ovládateľnosť na všetkých podlahách.

Kompaktná veľkosť

Vďaka malej veľkosti môžete spotrebič

jednoducho skladovať a ušetriť pri tom

drahocenný priestor.

Nízka hmotnosť a ľahké presúvanie

Vysávač je ľahký a malý, takže ho môžete pri

upratovaní jednoducho prenášať a ťahať.

Znova použiteľné vrecko na prach

Vrecko na prach je možné prať

Výkon

Hodnotenie energetickej efektívnosti: B

Ročná spotreba energie: 33,7 kW·h

Trieda čistenia tvrdých podláh: D

Trieda reemisie prachu: E

Hladina akustického výkonu: 84 dB

Príkon (IEC): 1 100 W

Prietok vzduchu (max): 26,8 l/s

Vákuum (max): 22,1 kPa

Dizajn

Farba: Korálová červená

Filtrácia

Kapacita na prach: 1,6 D

Typ prachového vrecka: Znova použiteľné

vrecko na prach

Výstupný filter: Mikrofilter

Filter motora: Mikrofilter

Použiteľnosť

Akčný rádius: 6 m

Dĺžka kábla: 4 m

Typ trubice: Pevná 2-dielna kovová trubica

Pripojenie trubice: Kužeľovitý

Typ koliesok: Plast

Rukoväť na prenášanie: Predná časť

Indikátor plného vrecka na prach: áno

Hubicee a príslušenstvo

Bežná hubica: Hubica na tvrdé podlahy

Pribalené príslušenstvo: Štrbinová hubica,

Malá hubica

Udržateľnosť

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 4 kg

Rozmery produktu (D x Š x V): 337 x 260 x

233 mm
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