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Full kapacitet
Lägre energiförbrukning

Nya Philips CompactGo ger kompletta rengöringsresultat på alla hårda golv tack vare det dedikerade

hårdgolvsmunstycket.

Enastående rengöringsresultat

Energieffektivitet klass B

Munstycke för optimal rengöring på alla hårda golv

Bekvämlighet

Liten storlek för kompakt förvaring

Lätt och enkel att flytta

Tvättbar dammsugarpåse



Dammsugare med påse FC8120/09

Funktioner Specifikationer

Energieffektivitet klass B

Den här dammsugaren har

energieffektivitetsklass B och är konstruerad för

att uppnå fulla prestanda.

Munstycke för hårda golv

Munstycket för hårda golv ger optimal

rengöring på alla hårda golv, särskilt på parkett

och kakelplattor. 1) den mjuka borsten skyddar

golven mot repor. 2) bortstrånas mönster ger

optimal dammuppsamling på alla hårda golv.

3) munstycket är lätt och har hjul för överlägsen

manövrering på alla golv.

Kompakt format

Tack vare den lilla storleken kan dammsugaren

enkelt förvaras, vilket sparar värdefullt utrymme.

Lätt och enkel att flytta

Du kan lätt bära med dig och rulla

dammsugaren när du dammsuger tack vare

den lätta vikten och kompakta storleken.

Återanvändningsbar dammsugarpåse

Tvättbar dammsugarpåse

Prestanda

Klassificering för energieffektivitet: B

Årlig strömförbrukning: 33,7 kWh

Rengöring av hårda golv: D

Dammåtervinningsklass: E

Ljudnivå: 84 dB

Ineffekt (IEC): 1 100 W

Luftflöde (max): 26,8 l/s

Uppsugningskraft (max): 22,1 kPa

Design

Färg: Korallröd

Filtrering

Dammkapacitet: 1,6 L

Typ av dammpåse: Återanvändningsbar

dammsugarpåse

Utblåsfilter: Mikrofilter

Motorfilter: Mikrofilter

Användbarhet

Aktionsradie: 6 m

Sladdlängd: 4 m

Rörtyp: Metallrör i två delar

Rörkoppling: Konisk

Hjultyp: Plast

Bärhandtag: Front

Damm full-indikator

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: Munstycke för hårda golv

Medföljande tillbehör: Fogmunstycke, Litet

munstycke

Hållbarhet

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens vikt: 4 kg

Produktens mått (L x B x H): 337 x 260 x

233 mm
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